Asemarakennuksena toimii vanha
Sundströmin perheeltä ostettu kalastajatorppa.
© Johan Von Hertzen
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© Johan Von Hertzen
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T

iivistelmä
Hangon lintuasema,
Halias, on toiminut
Hankoniemen lounaiskärjessä, yhdellä Suomen keskeisimmistä
lintujen muuttoreiteistä vuodesta 1979
lähtien. Näiden 40 toimintavuoden
aikana Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n omistamalta
asemalta on kerätty aineistoa linnuista
vakioiduin menetelmin: havainnoimalla
muuttavia ja paikallisia lintuja sekä rengastamalla. Asemalta kerätty aineisto on
osoittautunut hyvin arvokkaaksi tutkimuksen ja linnuston seurannan kannalta.
Ympärivuotisen päivittäisen havainnoinnin ansiosta myös äkillisistä poikkeavista
ilmiöistä, kuten öljyyntyneistä tai esimerksi lintuinfluenssan tappamista linnuista pystytään raportoimaan nopeasti.
Haliaksen aineistoihin perustuva
tieteellinen julkaisutoiminta on
2000-luvulla kehittynyt laajaksi ja hyvin
korkeatasoiseksi niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti. Aineiston perusteella
tunnetaan tarkasti yli 250 lintulajin vuodenaikaisesiintymisen Etelä-Suomessa,
ja aineisto mahdollistaa noin 200 läpimuuttavan lajin kannanmuutosten seurannan mm. uhanalaisuustarkastelun
tueksi.

Halias on niittänyt kansainvälistä
tieteellistä huomiota useilla ilmastoaiheisilla artikkeleilla arvostetuissa julkaisusarjoissa kuten Science, Global Change Biology ja Ecological Indicators. Yhteensä yli
130 julkaisun perusteella Haliaksella
kerätty aineisto täyttää linnuston seurantaan ja tieteelliseen työhön vaadittavat
laatukriteerit. Aineiston tutkimuspotentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa.
Haliaksen nykytoiminta on laadultaan samankaltaista kuin tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimustoiminta.
Aineistojen keruu ja julkaiseminen on
tehty kuitenkin pääasiassa harrastuspohjalta hyvin vaatimattomalla budjetilla.
Tämän suunnitelman keinoilla on
tarkoitus turvata aseman tehtävä, joka
on tieteellisen ympäristötiedon kerääminen ja jakaminen. Tämä tapahtuu 1)
parantamalla korkealaatuisen havainnointi- ja rengastustoiminnan edellytyksiä mm. rahoituksen kautta, 2) luomalla
mahdollisimman hyvät puitteet uusille
tutkimusprojekteille, joissa analysoidaan ja julkaistaan Haliaksen aineistoa,
3) kehittämällä lintuihin liittyvää opastus- ja koulutustoimintaa lintu- ja luontotietämyksen lisäämiseksi ja Haliaksen
toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
sekä 4) rakentamalla aktiivisen ja voimakkaan yhteisön aseman ympärille
TRINGA 2/ 2019

Ympärivuotinen jokapäiväinen havainnointi
asemalla mahdollistaa sen, että äkilliset
ympäristömuutokset pystytään havaitsemaan
ja raportoimaan reaaliaikaisesti.
© Johan Von Hertzen

viestintää kehittämällä, avoimuuden
lisäämisellä ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia lisäämällä.
Asema elää tällä hetkellä murrosvaihetta, sillä pitkään asemalla havainnoinut Aatu Vattulainen jäi eläkkeelle vuoden 2018 lopussa. Koska aseman toiminta on perustunut pitkään lähes täysin vapaaehtoistoimintaan, on aseman
toiminnan jatkuvana uhkana vapaaehtoisten aktiivisuuden väheneminen.
Uhka poistuu, jos asemalle palkataan
muuttokausiksi yksi päähavainnoitsija
sekä yksi rengastaja. Näistä toinen voisi
vastata muuttokausien ulkopuolella tutkimustoiminnan raportoinnista sekä tieteellisten artikkelien julkaisemisesta.
Näiden henkilöiden palkkaamisen suhteen aseman tulisi olla omavarainen, ja
jotta rahoitus olisi kestävällä pohjalla,
tulee resurssit hankkia useasta eri lähteestä, kuten lahjoituksina, sponsoreina
ja opastustuloina. Tämä tarkoittaa aktiivista ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.
Yhtenä merkittävänä varainkeruutoimena on 2019 perustettu Haliaksen
ystävät -tukiryhmä, jossa vuosittaisella
lahjoitusmaksulla tuetaan aseman toimintaa. Ystävät saavat vastalahjaksi kirjeen aseman kuulumisista kolmesti vuodessa sekä opastetun retken alueelle.
TRINGA 2/ 2019

Tulliniemen luontopolun avautuminen
koko kansan käytettäväksi vuonna 2014
kasvattikin aseman opastustoiminnan
potentiaalia merkittävästi. Alueella on
monipuolinen ja kaunis saaristoluonto,
merkittävä geologia ( jääkauden jäljet,
Salpausselkä, Suomen mantereen eteläkärki) sekä historia (II maailmansota).
Maksullisen opastustoiminnan käynnistäminen on tärkeä varainhankinnalle.
Aseman toiminnan kannalta on tärkeää, että aseman puitteet pitempiaikaisille havainnointijaksoille ovat kunnossa. Suunnitelmassa esitellään aseman nykykunto sekä kunnostustarve.
Tärkeimmät remontit tulee hoitaa
ammattilaisten toimesta.
Suunnitelman tavoite on, että kymmenessä vuodessa i) rakennamme Haliaksesta kansallisesti tunnetun brändin,
joka tunnetaan myös kansainvälisesti
lintupiireissä, ii) rakennamme sitoutuneen ja vahvasti Hankoon kytkeytyneen
tukiverkoston, iii) 5–10-kertaistamme
aseman budjetin markkinaehtoisesti, iv)
kehitämme aseman infrastruktuuria
mm. rakentamalla uuden lisärakennuksen majoituskäyttöön ja parantamalla
lintujen elinoloja Tulliniemellä, v) laajennamme havainnointia kehittyvän teknologian tarjoamien mahdollisuuksien
mukaan, vi) verkostoidumme maailman

johtavien lintuasemien kanssa, vii) osallistumme kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, ja viii) moninkertaistamme vaikutuksen ympäristökasvatusmielessä.
I Johdanto
Hangon lintuasema, Halias, on toiminut
Hankoniemen lounaiskärjessä vuodesta
1979 lähtien. Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen, Tringa ry:n omistamalla asemalla on kerätty lintuaineistoa vakioiduin menetelmin keväin ja syksyin. Aseman sijainti on suomalaisittain
keskeinen etenkin lounaaseen pyrkivien
lintujen muuttoreitin kannalta. Vuosittain asemalta lasketaan vajaa miljoona
muuttolintua ja rengastetaan noin 10
000 lintua. Viime vuosina havainnointi
on ollut ympärivuotista Aatu Vattulaisen
asuessa asemalla vuosina 2002–2018.
Haliaksen edellinen toimintasuunnitelma julkaistiin 2008 (Lintuasematoimikunta 2008), ja tilanne on muuttunut
merkittävästi tämän jälkeen. Esimerkiksi aseman päähavainnoinnista vastannut Aatu Vattulainen eläköityi loppuvuodesta 2018, minkä takia aseman
yhtäjaksoinen havainnointi edellyttää
uusia järjestelyjä. Lisäksi Tulliniemelle
avautui vuonna 2014 kaikille avoin luontopolku, mitä ennen alueelle pääsi vain
Vapaasataman luvalla. Halias on harvoja
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Muutonseurannan ja koko havainnoinnin
kulmakivi on aamuvakio, eli neljän tunnin
havainnointi auringonnousun jälkeen säässä
kuin säässä, oli muuttoa tai ei. Suomen
kulttuurirahasto ja Urheiluseura Coitos tukivat
aseman havainnointia vuonna 2019.
© Aki Aintila

paikkoja Suomessa, jossa olisi sijainnin
ja luontoarvojen puolesta mahdollista
kehittää laaja-alaista lintututkimuksen,
-harrastuksen ja luontovalistuksen
yhteistoimintaa esimerkiksi Ruotsin lintuasemien Falsterbon ja Ottenbyn
tapaan. Länsinaapurimme suosituimmilla lintuasemilla vierailee vuosittain
kymmeniä tuhansia turisteja.
Toisin kuin lähes kaikissa Itämeren
alueen valtioissa, Suomessa ei ole koskaan toiminut säännöllisesti palkattua
lintuasemahenkilökuntaa. Tämän epäkohdan poistaminen on yksi keskeinen
osa tätä suunnitelmaa, jolloin Suomeen
saataisiin edes yksi ammattiasema muiden maiden tapaan. Halias on toistaiseksi toiminut alhaisella budjetilla
perustuen Suomen kulttuurirahaston
myöntämään apurahaan, yöpyviltä
havainnoijilta perittävään asemamaksuun ja Tringan omaan tukeen. Budjetti
on ollut alhainen, vain muutamia tuhansia euroja, minkä takia aseman talous
tulee saada aikaisempaa kestävämmälle
pohjalla.
Hangossa vakioiduin menetelmin
kerättyä pitkäaikaista havaintoaineistoa
voidaan hyödyntää monella eri tavalla.
Haliaksen aineistoihin perustuva tieteellinen julkaisutoiminta on 2000-luvulla
kehittynyt laajaksi ja korkeatasoiseksi.
Haliaksen aineistojen perusteella tunnemme tarkasti yli 250 lintulajin ajallisen esiintymisdynamiikan Etelä-Suomessa (Ekroos ym. 2004, Hangon lintuasema 2019, Lehikoinen ym. 2014,
2015a,b, 2016a,b, Lehikoinen & Vähätalo
2000). Lintuaseman aineiston perusteella voidaan tarkastella vajaan 200
lajin läpimuuttavien määrien muutoksia
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(Hangon lintuasema 2019, Lehikoinen
ym. 2008b). Haliaksen muuttoaineistojen pohjalta lasketut kannanmuutokset
ovat yhteneviä suomalaisten pesimälintulaskentojen kanssa (Lehikoinen ym.
2006c, 2008b, Haapalainen 2019).
Aineistoja onkin hyödynnetty lintujen
uhanalaisuusarvioinnin tukena (Lehikoinen ym. 2019a, Tiainen ym. 2016).
Aineistot ovat olleet keskeisiä erityistarkkailua vaatineiden lintujen, kuten
merimetson ja haahkan, kantojen kehityksen tai sukupuolijakaumien selvittämisessä (Kilpi ym. 2003, Lehikoinen
2003).
Halias osallistui 2014 ensimmäiseen
kansainväliseen lintuasemien tieteelliseen kokoukseen, ja Halias-aktiivit vetivät ensimmäisen kokouksen inspiroimaa
yhteistä tutkimusprojektia, joka julkaistiin kansainvälisessä arvostetussa Ecological Indicators julkaisusarjassa (Lehikoinen ym. 2019b). Asemien välisestä
yhteistyöstä on aikaisemminkin hyvää
kokemusta sekä kansallisesti (Jurmon
lintuasema) että kansainvälisesti useiden yhteisjulkaisujen muodossa (Jonzén
ym. 2006, Rainio ym. 2006, Saino ym.
2011, Vähätalo ym. 2004, Yohannes ym.
2009a,b). Valmius osallistua kansainvälisiin erityisprojekteihin on siten erinomainen.
Halias kuuluu lisäksi Suomen
ympäristökeskuksen loppuvuodesta
2006 Suomeen perustamaan pitkäaikaisen ekologisen tutkimuksen (Long-Term
Ecological Research, LTER) verkostoon
osana laajempaa läntisen Suomenlahden
yksikköä (Western Gulf of Finland
LTER-site WelFin). Kansalliset pitkäaikaistutkimusalueet ovat osa kansainvä-

listä verkostoa (ILTER), jonka tarkoitus
on globaali pitkäaikaisten ekologisten
muutosten arviointi.
Aseman ympärivuotinen jokapäiväinen havainnointi mahdollistaa, että
nopeat äkilliset ympäristömuutokset
pystytään havaitsemaan ja raportoimaan
reaaliaikaisesti. Esimerkiksi tammikuussa 2006 Viron rannikolla ja Hangossa maaliskuussa 2019 tapahtuneiden
öljyonnettomuuksien tahrimia öljyyntyneitä lintuja havaittiin Suomessa ensimmäiseksi juuri Haliaksella. Potentiaalisen lintuinfluenssan uhan seuraamisessa
Haliaksen lounainen sijainti on hyvin
keskeinen, sillä taudin on arveltu leviävän helpoiten etelästä ja lounaasta saapuvien vesilintujen mukana. Mikäli alueelle ilmestyisi jotain normaalista poikkeavaa, kuten heikkokuntoisia kuolevia
vesilintuja, tämä huomattaisiin välittömästi. Vastaavanlaista ympärivuotista
seurantaa ei ole missään muualla Suomessa.
Hangon lintuasema on myös keskeisessä roolissa Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Uddskatanin luonnonsuojelualueiden linnuston seurannassa
osana Metsähallituksen kanssa tehtyä
vuokrasopimusta. Vuonna 2018 toteutettu merenalaisten Natura 2000 -alueiden päivitys sisälsi laajan alueen Tulliniemen etelä- ja länsipuoleista saaristoa,
jonka yhtenä kriteerinä oli aseman
aineiston perusteella osoitettu säännöllinen suuri allien levähdysmäärä. Alueen
saaristolinnusto kartoitetaan sopimuksen mukaan kolmen vuoden välein. Linnustonsuojelualueen saaristo pitää sisällään 56 luotoa tai saarta (Lehikoinen
ym. 2006a). Uddskatanin mantereisen
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”Haliaksen valmius osallistua
kansainvälisiin erityisprojekteihin
on erinomainen.”
Muutonhavainnoinnin yhteydessä kerätty
aineisto eri ikä- ja sukupuoliluokista voi
kertoa populaation rakenteessa tapahtuneista
muutoksista. Kuvassa nuori mehiläishaukka
Pernis apivorus. © Aleksi Lehikoinen

luonnonsuojelualueen linnustoselvitys
kuuluu myös osaksi vuokrasopimusta.
Aatu Vattulainen toteutti alueen linnustokartoitukset monena vuonna, ja vuodesta 2018 lähtien seurannat jatkuvat
Uddskatanin läpi kulkevan linjalaskennan avulla. Lisäksi asemalla seurataan
vesilintujen poikastuottoa. Valtakunnallisesti tällä hetkellä haahkan poikastuottoa seurataan vain kahdella alueella
Hangon Tulliniemessä ja Tvärminnessä.
Valtaosa ympäristönmuutoksista
tapahtuu hitaasti, mikä edellyttää pitkäaikaisia havaintosarjoja. Suurinta kansainvälistä tieteellistä huomiota Halias
on niittänyt useilla julkaisuilla, joissa on
selvitetty ilmaston vaihtelun vaikutuksia
lintujen muuton ajoittumiseen, pesimämenestykseen ja kannankehitykseen
(Jonzén ym. 2006, Lehikoinen ym.
2006b, 2010, 2019b, Lehikoinen & Jaatinen 2012, Rainio ym. 2006, Saino ym.
2011, Vähätalo ym. 2004), mutta aineistosta on tarkasteltu myös muita pitkäaikaisia lintujen käyttäytymis- ja runsausmuutoksia (Jaatinen ym. 2011, Lehikoinen 2011, Lehikoinen ym. 2011a,b, Lindén ym. 2011). Aineistoa on hyödynnetty
viidessä väitöskirjassa (Knudsen 2011,
Lehikoinen 2009, Lindén 2010, Meller
2016, Rainio 2008). Haliaksella kerätty
aineisto täyttää siis linnuston seurantaan ja tieteelliseen työhön vaadittavat
laatukriteerit. Viime vuosina havainnointiaineiston analysointi, tulkinta ja
julkaiseminen ovat olleet tieteellisesti
korkeatasoista niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti. Haliaksen nykytoiminta on laadultaan samanlaista kuin
tutkimuslaitosten ja yliopistoissa toimivien tutkimusryhmien toiminta. AineisTRINGA 2/ 2019

tojen keruu ja julkaiseminen on tehty
kuitenkin pääasiassa harrastuspohjalta.
Nykymuotoista Haliaksen korkealaatuista havainnointi- ja julkaisutoimintaa
ei tule laskea pelkästään yksittäisten
vapaaehtoisten varaan.
II Lintuaseman
kehittämissuunnitelma
Tringa on ollut mukana laatimassa Tulliniemen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 2010-luvulla, mutta Metsähallituksen tekemää suunnitelmaa ei ole
vielä vahvistettu Ympäristöministeriössä. Lintuaseman kehittämiseen tähtäävä suunnitelma on kuitenkin laadittu
tämä ja aiemmat suunnitelmat huomioiden. Huomioitavaa on, että aseman toimintaedellytykset ja kehittäminen ovat
logistiikan kannalta mannerasemana
erinomaiset useisiin saarilintuasemiin
verrattuna. Lintuaseman kehittämissuunnitelman tavoitteena on ylläpitää
Haliaksen nykyistä laadukasta toimintaa
myös tulevaisuudessa. Haliastoimikunta
(ent. lintuasematoimikunta) on kiteyttänyt aseman toiminnan seuraavasti:
”Hangon lintuaseman tehtävänä on
kerätä korkealaatuista seurantatietoa
muuttolinnuista ja tuoda tieto avoimesti
lintuharrastajien, tutkijoiden ja koko
yhteiskunnan käyttöön. Seurantatyön
jatkumiseksi asema kouluttaa uusia
havainnoijia ja perehdyttää kaikenikäisiä
luonnonystäviä lintuharrastukseen ja
suojelutyöhön.”

Aseman tehtävän toteuttamiseksi tämän
toimintasuunnitelman toimenpiteet
tähtäävät
1.

kattavan ja laadukkaan
havainnointi- ja
rengastustoiminnan turvaamiseen.

2.

aseman havainnoista tehtävän
tutkimuksen edellytysten
parantamiseen eli aineiston
analysoinnin ja julkaisemisen
lisäämiseen.

3.

lintuihin liittyvän opastus- ja
koulutustoiminnan kehittämiseen
lintutietämyksen lisäämiseksi ja
Haliaksen toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi.

Aseman toimintaa ja sen kehittämistä
koordinoivat asemanhoitajat ja Haliastoimikunta, joiden kesken on jaettu vastuuta
eri toiminta-alueista. Vuonna 2019 asemanhoitajina toimivat Jari Laitasalo ja
Hanne Kivimäki sekä varauksista vastaava Kari Soilevaara. Haliastoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Aleksi Lehikoinen (vastuualueenaan tapahtumat ja
opastus), Aki Aintila (vuoden 2019 pitkäaikaishavainnoija), Jonne von Hertzen
(sisätilat), Heikki Karimaa (ulkotilat),
Hanne Kivimäki (asemanhoitaja), Jari
Laitasalo (asemanhoitaja), Markus Lampinen (taloudenhoitaja), Risto Nevanlinna (markkinointi), Kari Soilevaara
(asemanhoitaja), Ina Tirri (rengastus) ja
Vilppu Välimäki (viestintä).
Alla käydään läpi Haliaksen toimintaedellytyksiä sekä aseman neljä erilaista
toimintamuotoa, jotka ovat havainnointi,
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rengastus, opastus ja koulutus sekä tutkimus. Ensin
todetaan nykyinen tila ja sen
uhkakuvat, ja lopuksi esitämme suunnitelmia miten aseman toimintaa on tarkoitus kehittää tulevina vuosina.
1. MUUTTAVIEN JA LEPÄILEVIEN
LINTUJEN HAVAINNOINTI
Näkyvän muuton havainnointi ja aseman alueella lepäilevien lintujen laskenta ja raportointi ovat Haliaksen toiminnan keskeisimpiä muotoja. Havainnoinnista vastaavat vapaaehtoiset
havainnoijat (1–6 henkeä kerrallaan).
Hangon ja Jurmon lintuasema ovat Suomessa ainoita lintuasemia, joiden kaikki
päiväkohtaiset lajisummat on tallennettu ja havainnot tallennetaan päivittäin digitaaliseen tietokantaan.
Havainnointityö on vakioitu. Muuton seurannan ja koko havainnoinnin
tärkein kulmakivi on aamuvakio, eli neljän tunnin havainnointi auringonnousun
jälkeen säässä kuin säässä, oli muuttoa
tai ei. Usein muuttoa havainnoidaan
aamuvakion jälkeenkin, etenkin kun päivällä muuttavat linnut ovat liikkeellä.
Lepäilevien lintujen havainnointimenetelmät on myös vakioitu. Varpuslinnut
raportoidaan erikseen Uddskatanin alueelta, ja lisäksi suoritetaan lepäilevien
vesilintujen laskentoja. Gåsörsuddenin
särkän levähtävät vesilinnut ja kahlaajat
käydään laskemassa päivittäin.
Viimeiset 24 vuotta päähavainnoija
on ollut Aatu Vattulainen, jonka eläköitymiseen vuonna 2018 varauduttiin
hankkimalla asemalle siviilipalvelusmies
kevät- ja syyskaudeksi. Tämä kokeilu oli
onnistunut, ja siviilipalvelusmies on yksi
varteenotettava vaihtoehto vuosittaisen
päähavainnoijan hankkimiseen.
Yhden päähavainnoijan etuna on,
että aineisto on tasalaatuisempaa, sillä
kokemuksen myötä havainnointi tulee
rutiininomaiseksi. Päähavainnoijan
apuna toimivat havainnoijat oppivat
päähavainnoijalta muuton havainnointitekniikan (mistä linnut menevät, kuinka
niitä kannattaa etsiä, tunnistuksen,
vakiohavainnointitekniikan, merkintätavat jne). Tämän oppimisprosessin
myötä havainnointitekniikka yhdenmukaistuu ja aineistojen laatu paranee.
Lisäksi apuhavainnoijat pystyvät suoriutumaan havainnointityöstä vakituisen
päähavainnoijan ollessa poissa tai muuten estynyt.
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Tähän asti kertynyt aineisto ohi
muuttavista linnuista on laajuudessaan
(yksilö- ja lajimäärät) sekä kattavuudessaan (läpi muuttokausien kestävänä
vuodesta 1979 asti) maailmanlaajuisesti
ainutlaatuinen. Vastaavanlaista ja vastaavan tasoista näkyvän muuton havainnointia ei ole tehty yhtä pitkäjaksoisesti,
lukuun ottamatta Ruotsin Falsterbon
syksyisiä laskentoja. Haliaksella vastaavaa laskenta-aineistoa on sekä keväältä
että syksyltä. Haliaksen aineisto käsittää
yli 38 miljoonaa lintua.
Aseman havaintoaineisto on 2009
lähtien tallennettu Pekka Ikosen lintuasemia varten koodaamaan tietokantaohjelmaan. Ohjelma mahdollistaa mm.
muuttolomakkeiden yksityiskohtien tallentamisen jouhevasti erotellen vakiohavainnoinnin sekä rengastusten pyyntitietojen tallentamisen. Offline-ohjelman
heikkous on, että tiedot eivät automaattisesti siirry turvaan palvelimelle tai pilveen, jonka takia varmuuskopioita on
otettava säännöllisesti käsityönä.
1.1. Uhka: Ilman päähavainnoijaa
havainnointi tulee koostumaan vapaaehtoisten lyhyemmistä vierailujaksoista,
jolloin on suuri riski, että osa kevään ja
syksyn muuttoajoista jää vaille havainnointia. Ilmastonmuutoksen takia
kevätmuutto on aikaistunut ja syysmuutto puolestaan viivästynyt, minkä
takia yhtäjaksoisen havainnoinnin tulee
kattaa valtaosan vuodesta. Ilman päähavainnoijaa havainnoinnin laadussa voi
esiintyä myös suuria vaihteluja. Tietokoneen hajotessa aseman havainnoista osa
voi kadota ilman jatkuvaa varmuuskopiota. Ohjelman ylläpitoa ei voi myöskään jättää yhden vapaaehtoisen henkilön varaan.
1.2. Toimenpiteet: Jatkuvan havainnointitoiminnan turvaamiseksi asemalla
tulee olla päämuuttokausien ajan (helmikuun lopulta marraskuun loppuun)
rahallista korvausta saava päähavainnoija. Havainnoija voi olla siviilipalvelusmies tai työsuhteessa oleva havainnoija. Työttömien tukityöllistäminen on
mahdollisuus laskea kustannuksia, ja
tilannetta tulee tarkastella vuosittain eri
mahdollisuuksien mukaan. Mikäli aseman rahoituspohja saadaan riittävän
korkeaksi, voisi päähavainnoija olla palkattuna koko vuoden, jolloin hän voisi
vastata muuttokausien ulkopuolella ase-

man vuosittaisten raportointien tekemisestä. Vapaaehtoisten havainnoijien ja
rengastajien ruokakuluja pyritään edelleen kattamaan maksamalla pitempiaikaisille vierailijoille päivärahaa mm.
Suomen kulttuurirahastolta haettavalta
stipendiltä. Aseman tietokantaohjelma
tulisi siirtää osaksi pysyvämpää havainnointijärjestelmää kuten Tiira2:sta,
jonne on tarkoitus tulla oma lintuasemalomake. Ohjelman tulee tukea aseman omia erityisvaatimuksia.
2. RENGASTUS
Lintujen rengastus on toinen Haliaksen
keskeinen aineistonkeruun muoto. Haliaksella rengastetaan vuosittain keskimäärin 10 000 lintua. Lintuja pyydystetään pääosin verkoilla. Käytössä on sekä
pikkulintu- että petolintuverkkoja.
Lisäksi rannoilta pyydystetään kahlaajia
katiskoilla.
Aseman verkkopyyntipaikat ovat
olleet vakioituja aseman perustamisesta
lähtien. Tämä sisältää 12 pikkulintuverkkoa sekä kahdeksan petoverkkoa. Näiden lisäksi aseman pihassa on yhdeksän
lisäverkkoa. Vakioverkkopyyntialueen
kasvillisuutta on muokattu Metsähallituksen luvalla säännöllisesti, jotta verkkojen pyytävyys pysyisi samana. Verkot
on pyritty pitämään pyynnissä ympäri
vuorokauden (tai koko valoisan ajan).
Rengastusaineiston laadun parantamiseksi vuodesta 2009 lähtien asemalla on
ollut käytössä ns. vakiopyynti, joka kattaa päivittäin viiden tärkeimmän vakioverkon pyynnin aamun viiden ensimmäisen tunnin aikana. Lisäksi pöllöpyyntiin
perustettiin 2009 ns. pöllövakio, jossa
petoverkkoja pidetään auki kolmen
ensimmäisen pimeän tunnin ajan.
Syksy on aseman päärengastuskausi, ja keväällä rengastusmäärien
vähäisyyden takia rengastus on ollut
satunnaisempaa. Yhtenäinen rengastus
on kattanut vuosittain noin 25.7.–10.11.
Etenkin syyskuun lopulta lokakuulle
asemalla tarvitaan useampi rengastaja
suurien lintumäärien takia. Asemalla
rengastaminen edellyttää erillisen lintuasemarengastustentin läpäisyä sekä
huomattavaa rengastustoiminnan harjoittelua kokeneen rengastajan kanssa.
Rengastajien ammattitaito onkin ollut
erinomainen rengastettavien lintujen
käsittelyn, lajien, iän ja sukupuolen
määritysten suhteen. Valtaosa rengastustoiminnasta on ollut nuorten perTRINGA 2/ 2019

heettömien rengastajien vapaaehtoisen
toiminnan varassa.
Rengastusaineisto täydentää muuttavien ja lepäilevien lintujen havainnointiin perustuvaa aineistoa, sillä linnuista kertyy tietoa myös mm. niiden
iästä, sukupuolesta sekä biometriasta
(esimerkiksi koko, kunto ja paino).
Aineisto kerätään Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Luomuksen, Sulka-järjestelmään, joka on osa Suomen lajitietokeskusta. Järjestelmän ylläpito on
tukevalla pohjalla. 380 000 lintua käsittävän rengastusaineiston ajallinen kattavuus muuttokausina ja vuosien välillä
on erinomainen. Haliaksen rengastusaineiston laatu on vertailukelpoinen
eurooppalaisten huippuluokan lintuasemien kanssa. Aseman rengastusaineistoa
on hyödynnetty niin kansallisissa kuin
kansainvälisissä tutkimuksissa (mm.
Lehikoinen ym. 2011a, b, Meller ym.
2013, Yohannes ym. 2009a, b). Rengastusaineiston analyysissä ja tulosten tulkinnassa on silti vasta raapaistu pintaa.
2.1. Uhka: Kun Haliaksen rengastajat ovat
perustaneet perheen tai löytäneet vakituisen työpaikan, heidän lintuasemarengastustoimintansa on tyypillisesti hiipunut. Rengastustoiminnan jatkuvuus riippuu nykytilassa siitä, löytyykö asemalle
uusi rengastajasukupolvi. Jos jatkumo
keskeytyy, niin Haliaksen rengastustoiminta romahtaa. Näin on jo käynyt lähes
kaikilla muilla suomalaisilla lintuasemilla.
2.2. Toimenpiteet: Syysmuuttokauden
ajaksi asemalle tulee palkata täysipäiväinen rengastaja. Kiireellisempään aikaan
lisärengastajien tarve tulee paikata päivärahojen avulla. Tilannetta tulee tarkastella vuosittain, sillä on esimerkiksi

mahdollista, että koko vuodeksi päähavainnoijaksi palkattu henkilö on myös
rengastaja. Ennen kuin aseman omarahoitus pystyy kattamaan sekä havainnoijan ja rengastajan palkkaukset, on
havainnointi etusijalla ja yhtenäinen
rengastus katetaan maksamalla päivärahaa lyhyempijaksoisille rengastajille.
Päärengastaja vastaa vakioidusta verkkorengastuksesta, ja vastaa aloittelevien
rengastajien koulutuksesta. Pitemmällä
aikajänteellä, jos rahoituspohja saadaan

alla aidalla. Kulun vapautuminen mahdollisti luontopolun vetämisen Tulliniemen
eteläkärkeen asti Metsähallituksen ja
Hangon kaupungin panostuksella.
Ennen alueen avautumista lintuasemalla
vieraili opastettujen retkien yhteydessä
muutamia satoja henkilöitä vuodessa.
Luontopolun avautuminen nosti vierailijoiden määrän eteläkärjessä reilusti yli
10 000:een vuodessa. Vilkkaimpina
aikoina kesällä luontopolkua käyttää

”Haliaksella on keskeinen
rooli Tulliniemen linnuston- ja
Uddskatanin luonnonsuojelualueen
linnuston seurannassa.”

riittäväksi, tulisi aseman rengastaja olla
palkattuna vuoden ympäri, jolloin hän
analysoisi ja julkaisisi aineistoa rengastuskausien ulkopuolella.
3. OPASTUS- JA
KOULUTUSTOIMINTA
Opastusta ja koulutusta annetaan sekä
paikan päällä että verkossa. Opastuksen
ja koulutuksen mahdollisuudet muuttuivat radikaalisti, kun kulku Hangon
Uddskatanin luonnonsuojelualueelle
vapautui toukokuussa 2014. Tätä ennen
alueelle oli päässyt vain erillisellä luvalla
Hangon Vapaasataman läpi, sillä Vapaasatama rajasi toiminta-alueensa korke-

satoja ihmisiä päivässä. Polkua hyödyntävät niin paikalliset kuin ulkopaikkakuntalaiset turistit.
Aseman havainnoijat ovat kertoneet
lintuaseman toiminnasta alueella vierailijoille, mutta toiminta on ollut satunnaista riippuen hyvin pitkälti vapaaehtoisten havainnoijien omasta aktiivisuudesta. Alueen avauduttua Tringa on järjestänyt kahdesti lintuaseman avoimet
ovet -tapahtuman, jossa opastukset ovat
olleet sekä suomeksi että ruotsiksi.
Avoimet ovet on hyvä tapa kertoa tarkemmin aseman toiminnasta, ja toiminnasta viestiminen alueella vierailevien
kanssa on todennäköisesti parantanut

Opastuksen ja koulutuksen mahdollisuudet
muuttuivat radikaalisti, kun kulku
Uddskatanin luonnonsuojelualueelle
vapautui 2014. Tässä Tringan joutsenretken
osallistujat katselevat Gåsörsvikenille
syksyllä 2018. © Aleksi Mikola
TRINGA 2/ 2019
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” Haliaksella kerätty
havaintoaineisto käsittää yli
38 miljoonaa lintuyksilöä ja on
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Ilmastonmuutoksen takia Hankoniemen
merialue ei välttämättä jäädy enää
läheskään joka talvi, mikä vaikuttaa mm.
vesilintujen esiintymiseen.
© Johan Von Hertzen
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Kalalokin Larus canus pesä Tulliniemen saaristossa.
© Aleksi Lehikoinen
Merta karta: Uddskatanille vaeltavat närhet Garrulus glandarius
lentävät ani harvoin kauas merelle. © Aki Aintila
Alueen saaristolinnusto kartoitetaan Metsähallituksen kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan kolmen vuoden välein. © Aleksi Lehikoinen
”Höpintiainen” eli hömö- ja lapintiaisen risteymä (vas.) ja
lapintiainen Poecile cinctus. © Aleksi Lehikoinen

aseman mainetta paikallisten silmissä. Avoimia ovia varten on laadittu A4:n mittainen opastusinfo, jonka avulla
asemalla olevat havainnoijat voivat kertoa yksityiskohtaisempaa tietoa vierailijoille.
Asemalla on järjestetty 2000-luvulla vuosittain 1–2
nuorille suunnattua retkeä, mikä on havaittu hyväksi
tavaksi perehdyttää aloittelevia lintuharrastajia lintuaseman toimintaan ja hankkia uusia asema-aktiiveja. Yksittäisiä Hangon ja Raaseporin koululuokkia on myös opastettu ajoittain. Aivan viime vuosina toiminta on tapahtunut osittain Tringan toiminnanjohtajan virkatyönä, mutta
on edellyttänyt edelleen vuosittain vapaaehtoisten oppaiden panostusta.
Verkossa viestiminen on kehittynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Halias perusti wwwsivut ensimmäisenä lintuasemana Suomessa jo
1990-luvulla, minkä jälkeen verkkosivualustaa on päivitetty useamman kerran. Halias on viestinyt myös sosiaalisessa mediassa (some) Facebookin (FB) kautta loppusyksystä 2012 lähtien. FB on edelleen yksi tärkeimmistä viestintävälineistä aseman toiminnasta kiinnostuneille. Aseman FB-sivuja seuraa yli 2200 henkilöä. Somenäkyvyyttä
on saatu myös Tringan viestiessä omalla Twitter-tilillään.
Aseman verkkosivut uudistettiin alkuvuodesta 2019
osana aseman 40-vuotisjuhlia, ja Haliaksen sivut on nyt
eriytetty Tringan sivuista (halias.fi), mikä mahdollistaa niiden entistä monipuolisemman käytön. Sivusto on julkaistu
myös ruotsiksi. Samalla perustettiin aseman aineiston
visualisoiva muuttolintuselain Haahka (haahka.halias.fi),
jonka tärkeimmät osat on myös käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Haahkan avulla kuka tahansa voi tarkastella eri
lajien muutonajoittumista ja runsautta Haliaksella sekä
näissä tapahtuneita muutoksia. Sivusto on saanut erittäin
hyvän vastaanoton, ja mm. YLE uutisoi sivustosta TV:n
pääuutislähetyksessä 1.3.2019 sekä Aamu-TV:ssä 17.4.2019.
Toimittajat ovatkin haastatelleet aseman havainnoijia vuosittain ja Haliaksen toimintaa esitellään säännöllisesti lehtiartikkeleissa sekä ajoittain radio- ja TV-ohjelmissa.
3.1. Uhka: Tähänastinen opastus- ja koulutustoiminta on
tapahtunut pitkälti vapaaehtoispohjalta, minkä takia
etenkin paikanpäällä tehtävä opastus- ja koulutustoiminta
voi romahtaa yksittäisten harrastajien aktiivisuuden hiipuessa. Aseman verkkojärjestelmien ylläpito vapaaehtoispohjalta lisää niiden haavoittuvuutta. Verkkosivujen tai
muuttolintuselaimen kaatuminen olisi suuri askel taaksepäin aseman viestinnässä.
3.2. Toimenpiteet: Haliaksen tulisi ottaa ammattimainen
ote opastus- ja koulutustoimintaan. Toimivan opastusTRINGA 2/ 2019
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Päähavainnoijan apuna toimivat havainnoijat
oppivat päähavainnoijalta muutonhavainnointia,
kuten esimerkiksi mistä linnut menevät, kuinka
niitä kannattaa etsiä, mistä eri linnut tunnistetaan
iälleen ja sukupuolelleen ja miten ne kirjataan
havaintolomakkeelle. © Aleksi Lehikoinen

konseptin tuottamiseksi pyritään hankkimaan ulkopuolista rahoitusta koordinaattorin palkkaamiseen. Aseman tulee
tarjota niin maksullista kuin ilmaista
opastusta. Tulliniemessä vieraileville
ryhmille tulee tarjota maksullinen esittelypaketti, jonka voi tilata etukäteen
asemalta. Tällöin siihen on mahdollista
varautua etukäteen, ja esimerkiksi asemalla oleva palkattu miehittäjä voi hoitaa opastuksen. Esittelypaketissa voitaisiin kertoa mm. miksi lintuasemia on
olemassa, mitä lintuasemalla tehdään,
mitä tuloksia lintuasematoiminnalla on
saavutettu ja mitä ajankohtaisia lintulajeja asemalla juuri nyt havaitaan,
mukaanlukien rengastus- ja havainnointidemonstraatiot olosuhteiden salliessa.
Suomessa yleisö pääsee tutustumaan
rengastustoimintaan vain hyvin harvoissa paikoissa. Vastaavanlaisia esittelypaketteja on mm. Falsterbon ja Ottenbyn lintuasemilla.
Ilmaiset opastukset olisivat esimerkiksi kerran kuukaudessa eteläkärjessä
tehtävä parin tunnin lintupäivystys, josta
tiedotettaisiin etukäteen sosiaalisessa
mediassa ja paikallismedioissa. Lintupäivystys tarkoittaa, että aseman aktiivi on
paikalla eteläkärjen havainnointikalliolla
luontopolun varrella esitellen vierailijoille lintuhavaintoja sekä itse havain-
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nointia. Vastaavanlainen käytäntö on
käynnissä Falsterbossa syksyisin joka
lauantai, ja päivystyksestä haetaan kokemusta kevään 2019 kokeilujen avulla.
Koululuokkien opastukset olisivat
myös ilmaisia. Näiden tekemisestä on jo
hyvää kokemusta, mutta suuremman
koulutusvolyymin toteuttaminen edellyttäisi, että asemalla on opastukseen
sitoutunutta henkilökuntaa, kuten palkattu havainnoija ja rengastaja. Kiireisimpinä lintuaikoina opastustoiminta
voidaan toteuttaa iltapäivävierailuina,
jottei se häiritse aineiston keruuta.
Opastuksiin voi lisätä muutakin
kuin lintuasiaa. Tulliniemen luonnonsuojelualue on osa kansainvälistä
Important Bird Area (IBA) verkostoa,
mutta myös muilta luontoarvoiltaan
arvokas. Alueen monipuolinen kasvilajisto pitää sisällään useita uhanalaisia
lajeja. Alueen geologinen (Suomen eteläkärki, Salpausselän lounaisin manneralue) sekä kulttuurillinen historia
(Venäjän miehitystoiminta II maailmansodan aikana) ovat yhdistelmänä ainutlaatuinen, mikä kiinnostaa ihmisiä suuresti. Opastustoiminta antaisi vierailijoille monipuolisia luontoelämyksiä ja
toimisi osana ympäristökasvatusta ja
-valistusta. Yleisön oikeaoppinen opastaminen on alueen herkän ja arvokkaan

luonnon säilymisen kannalta erittäin
olennaista. Ympäristötyötä jatketaan
myös osallistumalla aktiivisesti Uddskatanin rantaniittyjen hoitoon yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Talkootoiminta on hyvä mahdollisuus hankkia
uusia aktiiveja.
Asemalla tulee jatkaa eri-ikäisille
suunnattujen lintuasemakurssien järjestämistä ja vetämistä, ja kurssien määrää
voidaan kasvattaa. Opastustoiminta
lisää pitkällä tähtäimellä kiinnostusta
lintuasematoimintaan ja siten vapaaehtoisten havainnoijien määrää. Jotta
havainnoijia riittäisi tulevaisuudessakin,
Haliaksen tulee aktiivisesti järjestää
kursseja aloitteleville lintuharrastajille
ja rengastajille. Näiden kurssien toteuttamisesta vastaisivat Tringan toimiston
henkilökunta (kuten toiminnanjohtaja)
sekä päähavainnoitsija ja päärengastaja.
Verkossa olevaa opastus- ja koulutustoimintaa tulee jatkaa, ja tässä tärkeimpänä kehittämiskohteena on muuttolintuselain Haahka. Haahka tarjoaa jo
nyt muuttolintutietoa, mitä muuten ei
ole Suomessa tarjolla. Haahkan toiminnallisuuksia on helposti parannettavissa
mm. lisäämällä tietoja rengaslöydöistä
tai sään vaikutuksesta lintujen muuttajamääriin. Haahkan kehittämiseen tulee
satsata resursseja, mikä tarkoittaa talouTRINGA 2/ 2019

Viisi tuntia kestävä viiden verkon
vakiopyynti on aseman rengastuksen
kulmakiviä. Tomas Swahn rengastamassa
linjaverkoilla. Zeiss tuki aseman rengastustoimintaa 1000 €:lla vuonna 2019.
© Aki Aintila

dellista tukea järjestelmän koodaukseen
ja ylläpitoon.
Toisena verkossa tapahtuvan viestinnän kehityskohteena on sosiaalinen
media, jossa aseman näkyvyyttä tulee
sekä jatkaa mm. FB-sivuilla että luoda
toimintaa asemalle perustettavalle
Instagram-tilille. Viestinnän käytänteet
ja kanavat muuttuvat todennäköisesti
merkittävästi seuraavan kymmenen
vuoden aikana, mikä edellyttää tilanteen
seuraamista ja siihen mukautumista.

4. HALIAKSEN AINEISTOJEN
HYÖDYNTÄMINEN TUTKIMUKSESSA
Haliaksen tehtävä on kerätä ja jakaa
ympäristötietoa. Haliaksen aineistojen
analysointia, tulkintaa ja julkaisemista ei
ole alunperin katsottu kuuluvaksi lintuaseman toimintaan. Olemassa olevat
voimavarat on suunnattu havainnoinnin
ja rengastuksen ylläpitämiseen sekä
tähän toimintaan liittyvien edellytysten
ylläpitämiseen. Analysoinnin osalta
onkin todettu, että aseman aineistot
ovat vapaasti tutkijoiden käytössä. Vii-

Rengastaja Tomas Swahn ja nuori syksyinen kanahaukka Accipiter
gentilis. Rengastusaineisto täydentää muuttavien ja lepäilevien
lintujen havainnointiin perustuvaa aineistoa. © Aleksi Lehikonen
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meisten kahden vuoden ajan päiväkohtaisten lajisummien aineisto onkin ollut
ladattavissa aseman verkkosivuilta, ja
mukana on ollut aineiston käsittelyä
helpottava R-ohjelman koodi. Helmikuusta 2019 lähtien aineisto on ollut
myös osana Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimaa Suomen lajitietokeskusta. Tuolloin julkaistiin myös
muuttolintuselain Haahka, jossa aseman
aineisto on esitetty ymmärrettävässä
visuaalisessa muodossa kaikille lintuharrastajille.

Aseman vuosihuoltoon kuuluvat loppukesän talkoot, jossa
asemaa ehostetaan syyskautta varten. © Hanne Kivimäki
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Yleisö saa kulkea Tulliniemellä eteläkärkeen
menevää luontopolkua pitkin. Yli 10 000
henkilöä kulkee vuosittain edestakaisin vajaa
kahdeksan kilometriä pitkää polkua pitkin.
Polku on sallittu myös lemmikeille, kunhan
ne pidetään kytkettyinä. Pyöräily polulla ei
ole ole sallittua herkän maaston takia.
© Mari Pihlajaniemi

Ensimmäisen 15 toimintavuoden
aikana aseman julkaisutoiminta koostui
lähinnä asemanhoitajan vastuulla
olleista vuosikertomuksista. Haliaksen
toiminnan vakiinnuttua yliopistojen tutkijat alkoivat kiinnostua aseman aineistoista. Viime aikoina aineistoa ovat hyödyntäneet opetus- ja tutkimuskäytössä
etenkin Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon, Jyväskylän
yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian
tutkijat, joista monet ovat aktiivisia
vapaaehtoisia havainnoitsijoita lintuasemalla. Vuosina 2009–2018 Haliaksen julkaisuluettelo karttui 49 julkaisulla, joista
37 selkeästi tieteellisiä artikkeleita sisältäen 18 artikkelia kansainvälisissä tiedesarjoissa sekä neljä väitöskirjaa. Aineistojen analysointi ja julkaiseminen edellyttää tutkimusrahoitusta, kuten erik-
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seen anottuja apurahoja, ja nykyisten
aseman toiminnasta vastaavien voidaan
olettaa julkaisevan ainoastaan toimintakertomuksia.
4.1. Uhka: Tutkimustoiminta on riippuvainen siitä, että tutkijat pysyvät kiinnostuneina Haliaksen aineistosta ja
heillä on resursseja aineiston analysointiin ja julkaisemiseen. Mikäli tutkijoiden
kiinnostus aineistoon ja käytettävät
resurssit heikkenevät, aseman julkaisutoiminta typistyy vuosikertomukseen.
4.2. Toimenpiteet: Tutkimustoiminnan
jatkumiseksi aseman aineistoa tulee
aktiivisesti tarjota niin kotimaisille kuin
ulkomaisille tutkijoille. Kotimaassa
aineiston hyödyntämistä tulee markkinoida potentiaalisille yhteistyökumppa-

neille. Lisäksi Haliaksen tulee olla aktiivisesti mukana kansainvälisessä lintuasemien verkostossa. Tuore Halias-aktiivien vetämä kansainvälinen yhteisartikkeli (Lehikoinen ym. 2019b) osoittaa,
että yhteistyö asemien välillä on tiivistymässä. Haliaksen tulee osallistua muutaman vuoden välein järjestettäviin kansainvälisiin lintuasematapaamisiin
(International Bird Observatory Congress, IBOC), jollaisesta myös edellä mainittu yhteisartikkeli sai alkunsa.
Hyvien tutkimusedellytysten ylläpitämiseksi on tärkeää jatkaa avoimen
aineiston tuottamista, jolloin tutkijoilla
on suora pääsy aineistoon. Tässä Halias
on ollut kansainvälisestikin eturintamassa. Avoin aineisto lisää tutkijoiden
kiinnostusta aineistoon sekä edistää tiedettä yleisesti. Kansainvälisesti on myös
kiinnostusta yhteisestä lintuasema-aineiston tietokannasta, mikä parantaisi edellytyksiä yhteistutkimuksille. Yhtenä mahdollisena tietokantavaihtoehtona on esitetty Trektellen-järjestelmää, jonne kasattaisiin kopio aseman aineistosta. Haliaksen on hyvä pysyä mukana tässä kansainvälisessä kehityksessä. Optimiolosuhteissa aineisto päätyisi automaattisesti
aseman tallennusjärjestelmästä avoimiin
tietokantajärjestelmiin (ks. myös kohta
1.2: havaintoaineiston tallennus).
Halias on julkaissut aineiston lisäksi
aineiston käsittelyä tukevaa materiaalia
kuten lajikohtaisia analysointisuosituksia sekä valmista analysointikoodia
R-ohjelmaan. Nämä helpottavat tutkijan
työtä päästä paremmin sisälle aineistoon, joka ei välttämättä ole entuudestaan tuttu, mikä vähentää virhetulkintojen mahdollisuutta. Tämän oheismateriaalin tuottamista tulee jatkaa. Aineiston
markkinoinnissa muuttolintuselain
Haahkan merkitys on huomattava ja
Haahkan kehitystyötä sekä brändäystä
tulee jatkaa. Aineiston lisäksi itse asemaa tulee markkinoida fyysisenä tutkimuspaikkana. Halias soveltuu pitkäaikaisen seurannan lisäksi projektiluontoisten tutkimusaineistojen keräämiseen, etenkin jos aseman majoitusoloTRINGA 2/ 2019

Haliaksen toimintaa on esitelty suurelle yleisölle mm. Avoimet ovet
-tapahtuman yhteydessä. © Aleksi Lehikoinen

suhteet saadaan parempaan kuntoon.
Tutkimustoiminnan edistämisen kannalta parhaassa tapauksessa asemalle
palkattu havainnoija tai rengastaja voitaisiin palkata muuttokausien ulkopuoliseksi ajaksi vastaamaan aineistojen
analyysistä, rutiinitutkimuksista, kuten
linnustonseurannan vuosiraporteista, ja
aineiston markkinoimisesta. Työnkuvaan kuuluisi myös tutkimusrahoituksen hakeminen yhteistyössä tutkimuskumppaneiden kanssa. Tutkimusprojektit olisivat lyhytkestoisia (muutamia
vuosia) ja ne keskittyisivät tarkkaan
määriteltyihin tutkimusongelmiin.
Perinteiseen havainnointiin ja rengastukseen perustuvan seurannan
lisäksi automaattiseen äänten tunnistamiseen perustuvat seurantamahdollisuudet ovat saaneet viime aikoina merkittävästi kansainvälisesti huomiota.
Haliaksen on hyvä pysyä mukana myös
tässä kehityksessä. Pelkkä äänitys ei tule
korvaamaan lajien seurantaa kokonaan,
mutta se antaa edellytyksiä esimerkiksi
yöllä muuttavien ja ääntelevien lajien
seurannalle. Haliaksella toteutettiin
koko syksyn kestävä ympärivuorokautinen äänitys 2018 ja vastaavaa on jatkettu
keväällä 2019. Äänityksen järjestely edellyttää, että asemalla on säännöllisesti
henkilökuntaa mm. tyhjentämässä äänityslaitteen muistikortteja. Toistaiseksi
Suomen olosuhteisiin ei ole olemassa
automaattista äänien määritysjärjestelmää, mutta tällaisia on jo kehitteillä.
Koska toimivan järjestelmän saaminen
on vain ajan kysymys, on ääniaineiston
kerääminen etukäteen investointi tulevaisuuteen.
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Haliaksella aloitettiin automaattinen äänien tallentaminen loppukesästä
2018 ja seurantaa jatkettiin keväällä 2019. © Aleksi Lehikoinen

5. HAVAINNOINNIN JA
RENGASTUKSEN EDELLYTYKSET
Havainnoinnin tukikohtana toimiva satavuotias asemarakennus on alunperin toiminut kalastajatorppana (pinta-ala noin
68 m2). Asemalla on yksi lämmin (maks.
8 hlöä) ja yksi kylmä makuuhuone, sekä
tupakeittiö. Lisäksi pihapiirissä on
vuonna 2008 rakennettu huoltorakennus, joka pitää sisällään erillisen rengastuslaboratorion sekä saunan ja pukutilan.
Keittiön sydämen muodostaa liesi ja
uuni, jääkaappi sekä ruokapöytä. Oleskelutila koostuu pöydästä, jonka ääressä
raportoidaan päivittäiset lintu- ja rengastushavainnot tietokoneelle. Makuuhuoneessa on kolme kerrossänkyä, joista
yhdessä on tuplaleveät sängyt, sekä säilytystilaa havainnoitsijoiden tavaroille.
Aseman sähköistys uusittiin vuonna
2011. Aseman puutarhassa on kaivo,
jonka vedenlaatu ei testauksissa täytä
juomaveden kriteerejä. Valtaosa miehittäjistä kantaakin asemalle omat juomavetensä. Lisäksi kaivon vesi ehtyy ajoittain kuivina kesinä, mikä hankaloittaa
esimerkiksi tiskausta, siivousta tai
pesulla käyntiä. Eloperäiset jätteet viedään biokompostiin ja kaikki maatumattomat jätteet roskikseen asemalta poistuessa. Asemalla kierrätetään muovi-,
lasi- ja metallijätteet. Pihan perällä
sijaitsee puucee, jossa on syksystä 2008
lähtien ollut käytössä kompostikäymälä.
Venäläisten rakentama betoninen
tulenjohtobunkkeri ja siihen rakennetut
tuulisuojat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet ohi muuttavien lintujen laskentaan. Aseman ollessa täysi bunkkeri
on kuitenkin ahdas. Muuttohavaintojen

kirjaamiseksi on tarjolla lomakkeita,
joilta havainnot tallennetaan päivittäin
tietokoneelle. Havainnoitsijat tuovat
mukanaan omat kiikarit ja kaukoputket.
Aseman kirjastosta löytyy riittävästi
määrityskirjallisuutta.
Rengastusta varten hankitaan vuosittain uusia lintuverkkoja sekä rakennetaan tarpeen mukaan kahlaajakatiskoja.
Verkkopaikkoja kunnostetaan vuosittain
korjaamalla verkkotolppia ja raivaamalla
kasvillisuutta verkkolinjoilta Metsähallituksen luvalla. Käytettävät renkaan saadaan Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimistosta. Asemalle on
hankittu jonkin verran lintujen mittausvälineitä (siipimittoja, Pesolan jousivaakoja) ja muita rengastukseen liittyviä
tarvikkeita (esim. pusseja lintujen laboratorioon kuljettamista varten).
5.1. Uhka: Aseman suurin käytännön
ongelma on juomavesi sekä ajoittain
ehtyvä kaivovesi. Vaikka omat juomavedet voi kantaa asemalle, voi tilanne heikentää uusien aktiivien rekrytoimista
asemalle. Asema pysyisi myös siistimmässä kunnossa, mikäli käytössä olisi
juokseva vesi. Toissijainen uhka on
majoitustilojen määrä ja laatu, joka voi
heikentää osaavien havainnoitsijoiden ja
mahdollisesti palkattavan henkilökunnan halua ja mahdollisuutta osallistua
aseman toimintaan. Vanha asemarakennus edellyttää myös jatkuvaa huoltoa tai
muuten havainnointiolosuhteet heikentyvät olennaisesti.
5.2. Toimenpiteet: Asemalle tulisi järjestää juokseva vesi esimerkiksi porakai-
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Haliaksen tehtävä on kerätä ja jakaa
ympäristötietoa. Jarkko Santaharju
mittaa rengastamansa nokkavarpusen
Coccoraustes coccoraustes siiven pituutta.
© Aleksi Lehikoinen
Asemarakennuksen tuvassa tallennetaan
päivän havainnot ja rengastustiedot
tietokoneelle ja toisinaan nautitaan siivu
kakkua tai kääretorttua.
© Aleksi Lehikoinen

von tai Vapaasatamasta käsin vedettävän
vesiputken avulla. Paras mahdollinen
keino tulee selvittää asiantuntijoiden
avulla. Asemarakennuksen ylläpitoa on
jatkettava ammattilaisten voimin (ks.
tarkemmin kohta 7. Aseman kuntoselvitys). Bunkkerin laajennus parantaisi
havainnointimahdollisuuksia etenkin
opastettujen retkien osalta, jolloin
bunkkerille mahtuisi enemmän havainnoijia samanaikaisesti. Uusi sesonkiaikainen majoitusrakennus lisäisi yöpymiskapasiteettia ja lisäisi aseman houkuttelevuutta havainnoijien ja tutkijoiden parissa ja saattaisi mahdollistaa
myöhemmin lyhytaikaisen maksullisen
majoittamistoiminnan.
6. TALOUS
Haliaksen vuosibudjetti on ollut
2010-luvulla keskimäärin reilu 10000 €,
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perustuen etenkin Suomen kulttuurirahastolta tulevaan apurahaan, havainnoijilta perittävään pieneen vuosimaksuun
sekä Tringan omarahoitukseen. Edellä
esitetyn suunnitelman toteuttaminen
edellyttää, että aseman vuosibudjetti
5–10-kertaistuu. Tämän toteutumiseksi
tarvitaan useita erilaisia varainhankintatapoja, kuten i) 2019 perustetun Haliaksen ystävät -tukiverkoston vuosimaksut,
ii) yrityksiltä saatava sponsorirahoitus,
iii) maksullinen opastustoiminta, iv)
aseman tuotteiden myynti, ja v) projektirahoitukset.
Haliaksen ystävät on alkuvuodesta
2019 perustettu tukiverkosto, jossa 27
€:n tukimaksulla kuka tahansa voi edistää aseman toimintaa. Haliaksen ystävät
saavat tukimaksua vastaan uutiskirjeen
kolme kertaa vuodessa, mahdollisuuden
osallistua elokuussa järjestettävälle ret-

kelle sekä olla mukana ympäristöseurantayhteisössä. Tukimaksua markkinoidaan kaikille aseman toiminnasta kiinnostuneille, ja se toimii BirdLife Suomen (tai myöhemmin) Tringan varainhankintaluvan avulla.
Yrityksiltä saatava sponsorirahoitus
koskee sekä tavara- että rahalahjoituksia.
Vastapalvelukseksi asema tarjoaa näkyvyyttä yrityksille mm. omien verkkosivujen sekä sosiaalisen median (mm. Instagram ja Facebook) välityksellä. Esimerkiksi asema sai lahjoituksena keväällä
2019 Helolta uuden kiukaan aseman saunaan. Lahjoituksia voidaan saada myös
muilta tahoilta kuin yrityksiltä, mutta
tämä on todennäköisesti epäsäännöllisempää kuin yritysyhteistyö.
Maksullinen opastustoiminta koostuu erilaisista lintuaseman toiminnan ja
Tulliniemen luonnon ympärille suunnitelluista opastuspaketeista. Opastuksen huolellinen suunnittelu sekä yhteistyö Hangon kaupungin matkailutoimiston kanssa
ovat avaimet onnistuneeseen toimintaan.
Aseman logolla varustettuja T-paitoja ja huppareita on jo nyt ollut mahdollista ostaa, mutta näistä saadut tulot
ovat olleet vaatimattomia. Tuotevalikoiman monipuolistaminen ja parempi
markkinointi ovat keskeisessä roolissa
tuotemyynnistä saatujen varojen kasvattamisessa. Aseman ei tule kuitenkaan
kaupitella mitään krääsää.
Projektirahoitukset voivat koostua
mm. tutkimusprojekteista tai opastus- ja
koulutustoiminnan kehittämishankkeista. Näiden hakeminen edellyttää
erillistä suunnittelua sekä hakemista eri
rahoituslähteistä yhteistyökumppaneiden kanssa. Asema-aktiivien tulee seurata sopivien rahoitushakujen tilannetta.

7. HANGON LINTUASEMAN
RAKENNUSTEN JA ASEMA-ALUEEN
KUNTO JA KUNNOSTUSTARPEET
Hangon lintuaseman omistaa Helsingin
Seudun Lintutieteellinen Yhdistys,
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Tringa ry. Asema on ollut Tringan omistuksessa vuodesta 1979 lähtien. Asema
sijaitsee Uddskatanin luonnonsuojelualueella, jota hallinnoi Metsähallitus.
Tringa vuokraa aseman ympäriltä tonttia Metsähallitukselta hoitamalla aseman takana sijaitsevaa niittyä, laskemalla pesimälinnustoa, valvomalla luonnonsuojelualuetta sekä esittelemällä
asemaa alueella vieraileville ryhmille.
Asemaa on 2000-luvulla kunnostettu vuosittain Tringan järjestämissä

talkoissa. Seuraavassa yksityiskohtainen
selostus aseman kunnosta ja kunnostustarpeista.
7.1. Asemarakennuksen ulkopuoli
7.1.1. Vesikatto
Tila: Huovat uusittiin vuonna 2000, ja
piipun vierestä vuotanut katto paikattiin
vuonna 2005.
Kunnostustarve: Aseman huopakatto
on kulunut ja se tulisi uusia kesällä 2019.

7.1.2. Ulkoseinät
Tila: Maalattu vanhanajan
punaisella öljymaalilla ensin
vuonna 2004, jolloin lahonneet laudat
poistettiin ja korvattiin uusilla. Useimpien seinien lämpöeristeenä ovat vanhat
sahanpurulaatat, mutta joihinkin kohtiin
on vaihdettu tilalle 1990-luvulla ja
2000-luvulla lämpövillat. Kesällä 2012
talon ympäriltä poistettiin kaistale maakerrosta, joka peitettiin kuitukankaalla,
hiekalla ja sepelillä, jotta heinät eivät
pääsisi kostuttamaan ulkolaudoitusta.
Seinät maalattiin uudelleen vuonna 2015.

”Haliaksen aineiston lisäksi itse
asemaa tulee markkinoida
fyysisenä tutkimuspaikkana.”

Asemarakennus vaatii säännöllistä huoltoa.
Aseman seinät maalattiin viimeksi talkoissa
vuonna 2015. © Hanne Kivimäki
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Etenkin syyskuun lopulta lokakuulle
asemalla tarvitaan useampi rengastaja suurien lintumäärien vuoksi. © Aleksi Lehikoinen

tustarpeita. Jos sähköteknikko saapuu
asemalle, voi miettiä onko tarvetta lisätä
pistokkeita tai valaisinten paikkoja.
7.2.2. Tupa
Seinät ja lattia
Tila: Seinät maalattu vuonna 2012.
Seinien kosteusarvot eivät olleet
kohonneita kesän 2006
kosteusmittauksissa.
Kunnostustarve: Ei välitöntä kunnostustarvetta
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Kunnostustarve: Maalilla on 12 vuoden
takuu, eli uusi maalaus on edessä arviolta 2027. Tarkkaillaan seinien kuntoa ja
lämpöeristyksen tilaa sekä sepelireunuksen kuntoa. Katon reunoille vuonna
2004 asennetut kourut vähentävät seinien kostumista ja lautojen lahoamista.

7.1.4. Ulko-ovi
Tila: Ulko-ovi on vaihdettu 2010. Oven
lukko on rikkoutunut ja vaihdettu syksyllä 2018.
Kunnostustarve: Ei kunnostustarvetta.
Uusitaan lukko tarvittaessa kahvalliseen
malliin.

7.1.3. Ikkunat
Tila: Ikkunoiden pokat on maalattu
vuonna 2000. Osassa maali on pysynyt
hyvin, mutta sateisimmilla seinustoilla
maali on jo selkeästi kupruillut ja halkeillut.
Kunnostustarve: Ikkunat ovat huonokuntoisia. Valtaosa ikkunan pokista on
hiottava, puhdistettava, tiivistettävä ja
maalattava uudestaan.

7.2. Asemarakennuksen sisätilat
7.2.1. Sähköt
Tila: Asemalle menevä sähkökaapeli
uusittiin 2011 korvaten 1980-luvun
alussa Uddskatanille vedetyn tilapäisen
maata pitkin kulkeneen sähköjohdon
Kauri Mikkolan perhospyyntejä varten.
Kunnostustarve: Ei akuutteja kunnos-

Keittiönurkkaus
Tila: Keittiönurkkaus koostuu kaasuuunista ja -liedestä, astia- ja ruokakaapista sekä tiskipöydästä, josta vesi valuu
laskiämpäriin, joka on tyhjennettävä
säännöllisin väliajoin. Lattian raja on
laskiämpärin läikkymisen takia altis kosteusvaurioille.
Keittiöön hankittiin 2017–2019 uusi
jääkaappi, pakastin, mikroaaltouuni,
vedenkeitin, kahvinkeitin ja liesituuletin
sekä kaapisto havainnoijien ruuille. Tiskikaapin ritilät ja jätevaunut vaihdettiin ja
huonokuntoisia astioita vietiin kierrätykseen. Molemmat tuvan kattolamput uusittiin ja hankittiin uusi vaahtosammutin.
Kunnostustarve: Tiskipöydän vesi tulisi
johtaa muualle kuin laskiämpäriin, tai
laskiämpärikaapin vesieristys lattiasta
tulisi varmistaa mahdollisen vuotamisen
ja läikkymisen takia. Vesijohtojärjestelmä juoksevan veden kanssa vähentäisi vesivahingon mahdollisuutta (ks.
myös kohta: 7.3.2. Kaivo), tai vedet tulisi
johtaa tiskipöydästä suoraan ulos.
Keittiönurkkausta uusitaan vuoden
2019 aikana. Keittiökaapiston uusimista
tai maalausta pohditaan. Kaasuhella
vaihdetaan induktiolieteen, ja aseman
käyttöastiat sekä ruoanlaittoastiat uusitaan. Pohditaan toisen valkoisen kaapiston, peilitason sekä säilytyshyllyjen tai
naulakoiden hankkimista. Hankitaan
kuusi uutta tuolia ruokailutilaan ja vaihdetaan tuvan kirjahylly pienempään.
Lisätään ilmanvaihtohormi keittiöön.
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Uuni
Tila: Keittiön kamiinan tilalle hankittiin
2010 varaava vuolukiviuuni. Nuohooja
on tarkistanut uunien ja hormien tilan
huhtikuussa 2019 ja todennut ne kelvollisiksi.
Kunnostustarve: Ei akuuttia kunnostustarvetta.
7.2.3. Makuuhuone
Seinät ja lattia
Tila: Puisen lattian alle asennettiin eristevilla (vuorivilla) vuonna 1998. Lattia
on maalattu vuonna 2003, seinät viimeksi 2012. Makuuhuoneen seinissä
todettiin muutamissa kohdissa kesällä
2006 lattianrajassa hieman kohonneita
kosteusarvoja. Kosteus oli tuolloin ilmeisesti peräisin kellarista (ks. kellarin tila).
Kunnostustarve: Ammattilaisten tulisi
tarkistaa seinien ja lattian kunto ja mahdollinen kunnostustarve.

lelta silloin kun pihan maaperä on kostea. Kosteimmillaan koko lattia on
veden vallassa, kuivina aikoina lattia on
rutikuiva, ja kyseinen käytäntö on vallinnut jo useita vuosikymmeniä. Kellarin
tuuletusta parannettiin reilu kymmenen
vuotta sitten avaamalla olemassa oleva
käytävä piipun hormiin. Toimenpide
auttoi ja nykyään (kevät 2019) kellarin
katto ei ole enää kostea.
Kunnostustarve: Kellarin tilannetta
tulee seurata järjestelmällisesti, ja on
pidettävä huoli siitä, että kellariin tuleva
kosteus ei kerry kattoon ja seiniin, jolloin kosteus voi hiipiä yläpuolella olevan
makuuhuoneen rakenteisiin. Mahdollisten toimenpiteiden valinta ja suorittaminen on jätettävä ammattilaisille.

7.2.5. Kakkoskammari
Tila: Entinen rengastushuone
muutettiin 2009 kakkoskammariksi, joka on kuitenkin ollut majoituskäytössä vain ajoittain ja lähinnä toimii väliaikaisena varastotilana. Tilan
katto ja kylmät seinät on eristetty 2015.
Ulkoseinään asennettiin ilmanvaihtohormi 2017.
Kunnostustarve: Huone tulisi kunnostaa kokonaisuudessaan. Lattia tulisi
avata ja eristää kesällä 2019. Samoin ovi
tulisi uusia ja tiivistää ja miettiä ikkunoiden vaihtamista tuplaikkunoihin. Kunnostustoimien jälkeen korvataan tilassa
oleva sänky levitettävällä versiolla sekä
rakennetaan koko seinän mittainen
varastohylly takaseinälle tai sivuseinälle.

Huonekalut ja säilytystilat
Tila: Sänkyihin vaihdettiin uudet patjat
keväällä 2017. Kesätalkoiden 2018 yhteydessä rakennettiin väliaikaiset säilytystilat havainnoitsijoiden kasseille.
Kunnostustarve: Pohditaan vuoden
2019 aikana makuuhuoneen säilytystilaratkaisuja ja hankitaan tarvittaessa
uusia kalusteita, naulakoita tai säilytyshyllyjä.
Uuni
Tila: Makuuhuoneen vanhan uunin
tilalle hankittiin 2010 varaava vuolukiviuuni. Nuohooja on tarkistanut uunin ja
hormin kunnon huhtikuussa 2019 ja
todennut ne kelvollisiksi.
Kunnostustarve: Ei akuutteja kunnostustarpeita. Hankitaan polttopuita varten pari kantotelinettä.
7.2.4. Kellari
Tila: Makuuhuoneen alla on noin 1,2
metriä korkea käyttämätön kellari,
johon on pääsy makuuhuoneen lattialuukusta. Kellari on avoin betoninen tila,
jossa on tuuletusaukot ulkoseinissä. Kellariin pääsee tihkumaan vettä ulkopuo-

Aseman viereen valmistui syksyllä
2008 huoltorakennus, jossa on
rengastuslaboratorio. Asemanhoitaja Jari
Laitasalo käsittelee hiiripöllöä Surnia ulula.
© Aleksi Lehikoinen
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7.2.6. Eteinen
Tila: Vanhat eteisen kaapit
purettiin ja eteisen ulkoseinät eristettiin 2010, mikä toi eteiseen
huomattavasti lisätilaa.
Kunnostustarve: Laajennetaan iso naulakko ja kenkäteline koko seinän mittaiseksi, hankitaan toinen pienempi naulakko sekä kaukoputkia varten varastokoukkuja. Pohditaan vihreän kaapiston
säilyttämistä sekä jätekeskuksen rakentamista sen alle. Hankitaan parempi
kuramatto eteiseen.
7.2.7. Ovet
Tila: Sisätiloissa on kolme ovea: makuuhuoneen ja keittiön välillä, eteisen ja
keittiön välillä sekä eteisen ja kakkoskammarin välillä. Keittiön molemmat
ovet uusittiin 2007–2008 välisenä
aikana, jolloin niiden lämpöeristys
parani huomattavasti.
Kunnostustarve: Kakkoskammarin ovi
tulisi uusia.
7.2.8. Ullakko
Tila: Aseman länsiseinustalta pääsee
tikapuilla ullakolle, joka toimii lämpöeristeenä sisä- ja ulkotilojen välillä.
Matalan ullakon lattialla on paksu kerros sahanpurua sekä eristevillapaaleja.
Vuonna 2006 tehtyjen kosteusmittausten perusteella makuuhuoneen ja keittiön kattojen (ts. ullakon lattian) kosteusarvot eivät olleet kohonneet.
Kunnostustarve: Ei akuuttia kunnostustarvetta.
7.3. Piharakennukset ja tilat
7.3.1. Ulkorakennus/sauna ja
rengastushuone
Tila: Aseman viereen rakennettiin
kesällä ja syksyllä 2008 huoltorakennus,
jossa on rengastuslaboratorio, varastotilaa aseman tavaroille ja sauna. Aseman
seinustalle on sittemmin rakennettu
penkkejä, ja lisäksi sadevesiränni on
uusittu kesätalkoissa 2018. Rengastushuoneeseen on hankittu uusi lipasto
keväällä 2019. Saunan kiuas vaihdettiin
uuteen 2019.
Kunnostustarve: Saunarakennuksen
seinään on tarkoitus tulla opastustaulu,
jossa kerrottaisiin aseman toiminnasta
sekä alueella liikkumisesta. Sadevesijärjestelmän kunto ja toimivuus tulee tarkastaa vuosittain.
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7.3.2. Kaivo
Tila: Kaivoa on kunnostettu kesinä 2005
ja 2006 sekä 2011–2012. Tätä ennen
routa oli murtanut kahden ylimmän
renkaan sauman ja siten kaivoon oli
päässyt valumaan pintavettä, eikä vesi
ollut enää talouskelpoista. Kaivon
sauma on muurattu ja raudoitettu sekä
ulkopuoli routaeristetty. Pohjalle on
vaihdettu puhdas hiekka viimeksi
kesällä 2012. Kaivoveden laatu tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 2018, ja se ei
ollut edelleenkään juomakelpoista.
Kunnostustarve: Selvitetään vaihtoehtoisen juomavesijärjestelmän, esimerkiksi ns. kesäveden, rakentamista Metsähallituksen kanssa.
7.3.3. Puuliiteri
Tila: Aseman seinustaa vasten oleva liiteri purettiin kesätalkoissa 2018 ja
pihalle rakennettiin uusi puukatos.
Kunnostustarve: Puiden säilytystä varten pyritään rakentamaan pysyvämpi liiteri pihamaalle. Asiaa selvitetään.
7.3.4. Etupiha
Tila: Etupihalla on hieman haperossa
kunnossa oleva pöytä-penkki yhdistelmä, joka riittää aseman havainnoijien
nykykapasiteetille.
Kunnostustarve: Pöytäryhmän kasvattaminen on tarpeen isompien ryhmien
opastuksen kannalta. Opastustoimintaa
tukevaa infraa kuten opastustauluja
tulisi lisätä aseman pihalle.
7.3.5. Käymälä
Tila: Uusi puucee rakennettiin aseman
luoteispuolelle 2013. Vanha ehti palvella
vuodesta 1983 asti aseman länsipuolella.
Nykyisessä kompostoivassa ulkokäymässä on kolme eri säiliötä. Yksi säiliö täyttyy nykytilassa noin kahdessa
kuukaudessa. Kehikko, johon käymäläjäte tyhjennetään, on huonokuntoinen
ja epäsiisti.
Kunnostustarve: Käymälän kuntoa
tulee seurata ja tarvittaessa sitä tulee
maalata ja siivota. Käymäläjätteelle
pitäisi rakentaa oma siistimpi kehikko.
Lisääntyneiden retkeilijämäärien takia
alueelle tulisi lähitulevaisuudessa rakentaa suurempi kompostikäymälä esimerkiksi yleisöpolun varteen aseman käyttämän parkkipaikan kohdalle.

7.3.6. Pyörävaja
Tila: Vanha pyörävaja sijaitsee aseman
lounaispuolella ja sitä on käytetty aseman polkupyörien, muiden ulkotavaroiden sekä polttopuiden säilyttämiseen.
Vajan alaseinälaudat olivat kostuneet,
jonka takia vaja nostettiin betonisten
harkkojen päälle kosteusvauroiden estämiseksi kesällä 2008. Vajaan laitettiin
huopakatto kesällä 2001.
Kunnostustarve: Vajan sisältö tulisi
käydä läpi ja viedä turhat tai rikkinäiset
tavarat kierrätykseen. Vajassa voisi säilyttää rengastushuoneessa nykyisin olevia työkaluja. Itäreunaan voisi rakentaa
toisen lisäkatoksen polttopuille.
7.3.7. Bunkkeri
Tila: Bunkkeri on nykyisellään melko
pieni, jos asemalla on useita havainnoijia kaukoputkineen. Lisäksi bunkkerille
vievät portaat ovat vaikeakulkuiset ja
estävät liikuntakyvyltään heikentyneiden pääsyn.
Kunnostustarve: Bunkkerin laajennus
toisi kaivattua lisätilaa. Pyritään toteuttamaan laajennus nykyisestä bunkkerista länteen sekä portaiden uusiminen
2019–2020 aikana.
7.3.8. Polkuverkosto
Tila: Aseman alueella olevia polkuja
tulee kunnostaa vuosittain maaperän
eroosion välttämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi. Varsinaisen luontopolun ylläpito- ja kunnostusvastuu on
Metsähallituksella.
Kunnostustarve: Tarvittaessa uusitaan
pitkoksia ja lisätään soraa polkujen pohjaksi. Lisäksi bunkkerille menevään rinteeseen rakennetaan tukevammat portaat sekä mahdollisesti kaiteita. Liikkumisen edellytyksien parantaminen lisää
vanhempien havainnoitsijoiden mahdollisuutta osallistua havainnointiin.
7.3.9. Majoituskapasiteetin
kasvattaminen
Tila: Aseman majoituskapasiteetti on
varsin rajallinen, ja esimerkiksi pitkäaikaishavainnoijille tai isommille yöpyville
opastusryhmille olisi hyvä saa paremmat
majoitustilat.
Kunnostustarve: Aseman etupihalle
tulisi rakentaa uusi sesonkikäyttöinen
lisärakennus majoituskäyttöön.
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