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L oppuvuodesta 2012 innostuin pitämään netissä 
blogia. Samalla keksin, että voisin kerätä jonkin-
moisia pinnoja seuraavan vuoden ajan – ehkäpä 
joku innostuisi siten lukemaan uutta blogiani. Olen 

yleensä suunnitellut oman lintu- ja valokuvausharrastukseni 
vuodenkiertoon jonkinlaisia projekteja tai teemaa, mutta en 
ole koskaan ollut varsinaisesti bongaaja. Autolla pitkien mat-
kojen ajaminen on aina tuntunut uuvuttavalta ja olen pyrkinyt 
kulkemaan työmatkat ja monet linturetket polkupyörällä.

En ollut aikaisemmin kuullut ekopinnojen keräämisestä 
lainkaan. Keksin sellaisen lajin ihan itse itselleni. Kuulin 
kuitenkin ystäviltä, että ekopinnailuun löytyy aivan omat 
sääntönsä ja että laji on varsin suosittu bongauksen muoto – 
matkalle lähdetään kotiovelta ja palataan samaan paikkaan 
ilman moottoriajoneuvojen apua. Retki tehdään lihasvoimin: 
pyörällä, kävellen, hiihtäen tai vaikkapa soutaen. Päijät-
Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Jorma 
Rautama otti minuun yhteyttä aiheen tiimoilta. Hän oli 
suunnittelemassa yhdistykselle ekopinnakisaa jota käytäisiin 
yhdistyksen toimialueella vuoden 2013 aikana. Samanlaista 
kisaa oli käyty muissa Birdlifen jäsenyhdistyksissä jo jonkin 
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seurantapaikkoja. Syksyllä löysin vaelluslintuja 
”kasaavia” paikkoja alueilta, joissa Salpausselän 
metsäalue rajoittuu peltoihin, kaatopaikkaan, 
Kymijärveen tai asuinalueisiin. Tiaismuutto 
kulki vilkkaana Salpausselkää pitkin lännen 
suuntaan. Kotini lähistöllä peippojen ja muiden 
pikkulintujen muutto kulki etelän suuntaan 
tiheimpänä luonnollisesti Kymijärven kapeim-
malla kohdalla. Jos seurasin muuttoa Kujalan 
jätekeskuksen täyttömäeltä, tihein virta jäi 
hieman liikaa länteen. Osa pikkulinnuista kään-
tyi Salpausselän laella idän suuntaan pääosan 
jatkaessa etelään. Keväällä ainakin hiirihaukat 
ja sääkset saapuivat kaakosta Salpausselkää seu-
raten. Satelliittikarttaa tutkimalla voi hyvin pää-
tellä Karjalan kannakselta saapuvien päiväpeto-
lintujen päätyvän seurailemaan Salpausselkien 

ja järvisuomen rajapintaa kohti Lahtea tai Vääksyä. Lyhyen 
havaintojakson aikana ei kuitenkaan voi tehdä kummempia 
johtopäätöksiä vakituisista muuttoreiteistä.

Alkutalven lajirikkautta
Taviokuurnia oli jäänyt edellisen syksyn vaelluksen jäljiltä 
Lahden alueelle kiertelemään. Laji hoituikin vuoden ensim-
mäisellä pyöräretkellä helposti. Samalla ajelulla bongasin nok-
kavarpusen ja löysin spontaanisti toisen yksilön. Nokkanisse 
on perinteisesti ollut vaikea laji Päijät-Hämeessä, mutta vuonna 
2013 niitä havaittiin normaalia runsaammin. Samana päivänä 
löysin kaupungilta tundraurpiaisen ja nälän heikentämän vii-
rupöllön. Vuoden aikana viirupöllöjä tuli vastaan melko usein, 
mutta en lopulta kuullut soidinääntelyä lainkaan.

Pyöräilin tammikuun alkupuolella aktiivisesti ”kotipe-
sän” lähialueilla. Etsin pohjantikkoja, valkoselkätikkoja, 
tunturikiuruja, isokäpylintuja, peltopyitä, hiiripöllöjä, 
pähkinähakkeja ja pähkinänakkeleita. Koskikara hoitui 
toisella yrittämällä Nastolan Kukkasjoelta ja tikkojakin alkoi 
vähitellen löytyä. Kuun puolivälin jälkeen tein ensimmäisen 
pitemmän talvipyöräilyn (38 km) ja bongasin vuorihempon 
Hollolan Kartanolta 8 asteen pakkasessa. Heti alkuvuodesta 
sain kokea että hyvät lintuhavainnot ovat monesti pienestä 
kiinni. Tammikuun lopulla Pekka Saikko soitti Kujalan jäte-
keskukselta ja kertoi nähneensä vanhan maakotkan lentävän 
Kymijärven suuntaa. Ampaisin kotipihalle, mutta kotka ohi-
lento jäi naapurien kattojen ja metsänrajan taakse katveeseen. 
Helmikuun alkupäivinä pyöräilin Nastolassa Lankilantiellä, 
kun sama maakotka tuli vastaan matalassa matkalennossa. 
Olin juuri saapunut sivutieltä peltoaukealle. Vain minuuttia 
myöhemmin olisimme kulkeneet ristiin enkä olisi tiennyt 
mitään metsäsaarekkeen takana lentävästä maakotkasta.

Pakkasessa pyöräileminen vaati veronsa. Alkoi tulla etu-
rauhasvaivoja, oli pakko käydä lääkärissä ja hillitä pyöräi-
lyintoa ja viritellä satulaan pehmusteita. Havaitsin kuitenkin 
tärkeimmät talvilajit jo tammi–helmikuun aikana. Peltopyy, 
hiiripöllö ja pähkinänakkeli jäivät vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla näkemättä.

Ulkomaanreissuni aikana, kotini lähistöllä Kujalassa 
oli nähty kaksi suopöllöä ja Jorma Rautama sai komean 
ekopinnan – ensimmäinen takaisku! Jorma kävi myös 

aikaa. Lähdin mukaan vaikka olin aluksi hieman pettynyt 
kun oma projektini olikin yhtäkkiä yleinen kisa. Mielessä 
kuitenkin kävi, että tässä kisassa en aio jäädä kakkoseksi.

Ekopinnakisaajia ilmoittautui mukaan 45, joista kym-
menkunta osallistui kisaan ”tosissaan”. Yhdistyksessä ei 
varsinaisesti kukaan kerännyt vuodenpinnoja autoillen ja 
parhailla lintupaikoilla retkeiltiin ja staijattiin mielestäni 
normaalia vähemmän. Aavistin ilmiön jo alkuvuodesta, joten 
panostin keväällä aktiivisesti spontaanien pinnojen kerää-
miseen. Laskin ekopinnojen ohella spontaaneja (tulos 212) 
ja Lahti-pinnoja (tulos 202). Etukäteen huhti–toukokuun 
vaihde näytti työkalenterissa kiireisimmältä, mutta lopulta 
retkeilin juuri tuolloin kaikkein kiivaimmin. Kilpakumppanit 
löytyivät odotetusti Vääksystä ja Kukkilasta. Jorma Rautama 
(tulos 206), Tuomas Meriläinen (tulos 205) ja Petri Rantanen 
(tulos 202) tekivät hienoja havaintoja ja saivat myös kokoon 
huikeat ekopinnatulokset. Myös Seppo Leirilaakson kävele-
mällä kerätty 186 pinnan tulos on erinomainen.

Vuodesta kehittyi lopulta lintuharrastusurani antoisin, 
lajirikkain ja ikimuistoisin. Lopputulos 221 on huikeasti yli 
tavoitteeni ja se ylsi vuonna 2013 ekotulosten kärkisijoille 

koko maassa, varsinkin jos rajataan rannikon yhdistykset pois 
laskuista. Päijät-Hämeen henkilökohtaisessa vuodariennä-
tystilastossakin tulos nousi sijalle 11. Olen harvinaisen ylpeä 
omista spontaaneista löydöistä: haarahaukka, kattohaikara, 
pussitiainen, pikkukultarinta, taigauunilintu, isokirvinen, 
palsasirri, hippiäisuunilintu sekä sisämaassa vaikeista lajeista: 
mustapyrstökuiri, viiksitimali, mustaleppälintu, lapintiira, 
merikihu, räyskä, karikukko, punakuiri, isosirri ja monet 
muut kahlaajat. Apunani oli toki muitakin harrastajia ja 
edellä mainituista lajeista ainakin kattohaikara, haarahaukka, 
viiksitimali, merikihu ja keväinen kahlaajamuutto olisivat 
jääneet havaitsematta ilman tarkkaavaista seuraa tai aktiivista 
tiedottamista. Yhdistyksen alueella havaittiin vuonna 2013 
Tiira-lintupalvelun mukaan 244 luonnonvaraista lintulajia 
(Tiira-ajan ennätys ennen vuotta 2014). Ekopinnakisaan 
osallistuneet havaitsivat näistä valtaosan, karkeasti laskettuna 
vain kymmenen lajia jäi tältä porukalta havaitsematta.

Vuoden aikana kävi selväksi, ettei kannata lähteä merta 
edemmäksi kalaan, vaan on paras aloittaa retki heti koti-
ovelta ja katsoa mennessä sopivat lintupaikat tarkasti. Tein 
myös muutaman pitemmän polkupyöräretken Orimattilan 
parhaille lintupaikoille ja suunnittelin lyhyemmätkin reitit 
aina tarkasti. Kuuloaisti on pyöräillessä tärkeä väline ja 
suurin osa paremmista lajeista löytyikin kutsuäänen tai 
laulun perusteella. Muutenkin pyöräily on oivallinen tapa 
havainnoida lintuja. Kun ajaa hissukseen eteenpäin, aistit 
ovat koko ajan tarkkaavaisiksi viritettyinä, koska lintupaikka 
vaihtuu uuteen heti seuraavan metsänreunan takana. Muu-
tonseurantapaikalla tarkkaavaisuus herpaantuu monella 
harrastajalla hyvinkin nopeasti ja staijaus menee helposti 
jutusteluksi – silloin ei näe eikä kuule! 

Jälkikäteen tein myös huomion, että suuri osa hyvistä lintu-
havainnosta osui kohdalleni silloin kun tein matkaa jollekin 
lintupaikalle. Autoillessa ohitetaan monesti vähäpätöisemmät 
biotoopit ja hyviä havaintoja jää tekemättä. Vaihtoehtoisten 
reittivalintojen ansiosta löysin varsinkin syksyllä alueita, 
jotka keräsivät mukavasti vaelluslintuja. Tein myös havaintoja 
lintujen muuttoreiteistä. 

Pohdiskelin, miten linnut käyttäytyisivät oman kotipaikkani 
Lahden Kariston lähistöllä muuttoaikoina, missä olisi hyviä ja 
nopeasti saavutettavia lintukerääntymiä ja sopivia muuton-

Ekolistaaja Petri Koivisto Orimattilan kesäyössä © Petri Kuhno.
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Hollolassa bongaamassa hiiripöllön. Itse jätin Paimelan 
retken tekemättä, mutta onneksi loppuvuodesta hiiripöllöjä 
nähtiin lähialueilla yllin kyllin. Iltaisin kiertelin Kujalan 
alueella kuuntelemassa pöllöjä ja tein pari pitempää reissua 
Nastolan Hokkaraan, Pensuolle ja Orimattilan Heinämaalle. 
Peruspöllöt löytyivät sinnikkäällä pimeäajelulla. 
Maaliskuussa Nastolan suunnalta alkoi tihkua 
tietoa vaeltavista lapinpöllöistä. Lapinpöllön 
bongaus Nastolan Turranmetsästä onnistui 
lopulta helposti.

Sinnikästä staijausta
Kevät saapui myöhään. Maaliskuun aikana en 
havainnut juurikaan muuttolintuja ja kuukausi 
päättyi pinnalukemaan 60. 
Alkukevään aikana lyöttäydyin usein muiden staijareiden 
seuraan. Isommalla porukalla oli paremmat mahdollisuudet 
nähdä uusia lajeja. Staijauspaikalle pyöräillessä kiertelin 
kaupungin parhaita mustaleppälintupaikkoja. Sunnuntaiaa-
muisin, kun liikenne oli hiljaista, ajelin radanvartta Kujalasta 
Sopenkorpeen saakka ja kuuntelin sopivilla biotoopeilla, 
mutta vielä ei mulelia löytynyt. Tein myös ensimmäiset 
pitemmät pyöräretket. Kävin muun muassa bongaamassa 
Orimattilan keskustassa majailevat turkinkyyhkyt. Ensim-
mäinen kerta epäonnistui, mutta toisella tärppäsi. Samalla 
innostuin tekemään pitemmän pyörälenkin ja matkaa kertyi 
lopulta 75 kilometriä. 

Huhtikuun puolivälissä löysin Kujalasta sinnikkäällä 
lokkien tuijotuksella isolokin, joka kuitenkin jatkoi heti 
muihin maisemiin. 21.4. oli hyvä muuttopäivä ja Lahden 

Rälssinkalliolla vuodenpinnoihin tuli muuttava kangaskiuru, 
vuoden ainoa havaintoni. Samana päivänä tein tyhmän 
virheen. Poistuin staijauspaikalta ensimmäisenä – pelloilla 
laiduntavat merihanhet houkuttivat bongausretkelle. Vaikka 
iltapäivä näytti hiljaiselta, Rälssinkalliolle jääneet staijarit 

olivat lähdettyäni löytäneet siniseltä taivaalta 
haarahaukan. Näkkimistön pelloilla tajusin, että 
väreily oli järkyttävän voimakasta ja parempien 
lajien löytäminen toivotonta. Sen sijaan taivaalle 
tuijottamalla olisin saattanut nähdä juuri tuon 
kyseisen milvuksen.

Seuraavana päivänä staijasin Rälssinkallion 
tuulessa silmät vetisinä. Päivän paras laji oli 
lapinsirkku, joka sekin jäi vuoden ainoaksi 
havainnoksi. Etelä-Suomessa oli nähty muuttavia 

kattohaikaroita, joten jatkoin kiikarointia vielä illalla Kujalan 
jätekeskuksella. Huhtikuun loppu olikin päivittäistä tapitusta 
haarahaukkojen ja kattohaikaroiden toivossa. Jorma Rautama 
oli nähnyt kattohaikaran kahteen otteeseen ja lähdinkin ret-
keilemään niiden reiteille saman tien. Jälkeenpäin ajateltuna 
yritykset olivat aika toivottomia, mutta vauhtiin päästyäni 
kilometrit ja etäisyydet alkoivat yllättävällä tavalla kutistua. 
Tajusin, että pyörällä bongaaminen oli niin järjetöntä puuhaa, 
että epäonnistumiset oli helppo antaa itselle anteeksi. Pin-
nojenkerääminen alkoi tuntua hauskalta ja paineettomalta.

25.4. Olin Pensuolla kiertelemässä, kun jälleen kerran 
Rautama soitti ja kertoi löytäneensä hyvän lajin, tällä kertaa 
harmaasorsan Luhdanjoen tornilta. Ajelin hissukseen tornille 
ja illan suussa tulvalta löytyi useampikin harmaasorsa. Ilta oli 
kaunis ja punarintojen laulun täyttämä, joten käväisin vielä 

Näkkimistössä suopöllöä staijaamassa. Tuli jälleen pitkän 
puoleinen arki-iltalenkki (76 km). Tyhjenevä takakumi kesti 
nipin napin kotiovelle. Seuraavana päivänä harmaasorsat 
olivat jo lähteneet Luhdanjoelta.

26.4. Petri Haapanen löysi Nastolan Pensuolta mustapyrs-
tökuirin. Olin samaan aikaan kaupungilla illallisella. Kotiin 
päästyäni lähdinkin hetken mielijohteesta bongaamaan 
kuiria, vaikka taivaalta satoi räntää ja ilta alkoi hämärtyä. 
Vedin hikilenkkikuteet niskaan ja lähdin pyörällä kuntolen-
kille. Ajoin oikeastaan niin lujaa kuin jaksoin ja olin Pensuolla 
noin kolmessa vartissa. Pimeässä räntäsateessa kuiria ei vaan 
tahtonut löytyä. Viimeisillä valoilla olin näke-
vinäni mustapyrstökuirin lennossa, mutta 
päätin tulla seuraavana aamuna varmista-
maan havaintoni. Onni onnettomuudessa – 
näin pelloilla saalistelevan sarvipöllön, kuulin 
spontaanisti helmipöllön ja jänkäkurpan 
soidinääntä.

Aamulla löysin mustapyrstökuirin uudel-
leen. Samaan aikaan Paavo Postin retkikunta 
oli löytänyt Orimattilan Ruhalta ruostepääs-
kyn. Olin jo lähellä Orimattilan rajaa ja ruostepääskypaikalle 
olisi kertynyt matkaa noin 30 kilometriä. Lähdin kuitenkin 
pyörällä kotiin, koska eväät ja vesi olivat loppuneet. Sain 
autokyydin Ruhalle, mutta aikaa kului liikaa ja myöhästyin 
pääskystä noin 10 minuuttia – vuoden ainoa autobongaus 
epäonnistui.

Onni kääntyy
Muutaman päivän kuluttua onni oli taas suotuisa. 28.4. 
Lähdin pyöräilemään Orimattilan Luhtikylään, jossa majai-
livat lähimmät pikkujoutsenet. Ajattelin ottaa lajin varman 
päälle, vaikka suunnitelmissa oli myöhemmin pyöräretki 
Orimattilan Kurunkulman joutsentulville. Pikkujoutsen 
hoitui helposti, mutta Luhtikylässä alkoi tympiä ja päätin 
lähteä saman tien kotiin. Kotimatkalla Hollolan ja Lahden 
rajalla havahduin, että puhelimeen ei ollut tullut yhtään 
lintuhavaintoa, vaikka lähipäivinä oli nähty haarahaukkoja, 
kattohaikaroita ja se ruostepääsky. Olisiko puhelin mennyt 
pimeäksi? Kaivoin kännykän esille ja huomasin sen olevan 
äänettömällä. Pelkkää värinää ei yleensä povitaskusta 
huomaa, mutta saman tien puhelin alkoikin väristä kädessä: 
Kattohaikaraparvi oli nähty lähtevän Orimattilan Haikulasta 
länteen. ”Voi samperi, nehän menevät Luhtikylään ja minä 
juuri tulin sieltä!” Päätin yrittää mahdotonta ja jäin sille 
seisomalle staijaamaan. Kiikaroin pitkään tulosuuntaani, eli 
etelään, mutta kun tarkistin vielä idän suunnan, näin pian 
kolme kookasta hahmoa kuusten yllä. Otin kaukoputken 
pikaisesti esille: ”siinähän ne menevätkin luoteeseen!” 
Katselin lintuja vain joitakin sekunteja ja tilanne oli ohi! 
Pekka Saikko näki kattohaikarat vielä Hollolan Kartanosta, 
joten ne olivatkin muuttaneet kurssia. Satuin pysähtymään 
parhaalle mahdolliselle paikalle Nuuttilantien pelloille, juuri 
kattohaikaroiden reitille.

Vapunpäivä toi pinnavuoteen sellaisen vireen, että aloin 
uskoa, että mitä tahansa voi tapahtua, kun jaksaa olla 
positiivinen. Olin juuri heräillyt vappuaamuun kotijuhlien 
jälkeen. Rantasen Petri soitteli Vesijärven rannalta ja kertoi 
katselevansa haarahaukkaa, joka kierteli matalalla, eikä 

oikein näyttänyt tietävän mihin suuntaan lähtisi. Olin edel-
lispäivänä käynyt kotini lähellä tarkistamassa mäen päällä 
sijaitsevan hakkuuaukean, josta oli vaatimaton näkyvyys 
lähiympäristöön, mutta tärkeintä oli hyvä sijainti lähellä kotia. 
Ampaisin sängystä ylös ja ilman kummempaa aamupalaa 
lähdin hakkuulle staijaamaan. Kesti 10–20 minuuttia, kun 
näin petolinnun saapuvan Salpausselän suuntaisesti kuusi-
saarekkeen takaa. ”Siinähän on haarahaukka ja sehän lentää 
juuri nyt kotitaloni yllä!” Haukka alkoi kaarrella ja siirtyi 
ottamaan korkeutta hakkuun ylle – suoraan yläpuolelleni! 
En ollut usko tilannetta todeksi enkä linnun reittiä lainkaan 

todennäköiseksi! Otin haarahaukasta kuvia ja ver-
tasimme niitä Rantasen Petrin otoksiin. Lintu oli 
pukutuntomerkkien perusteella sama. Tästä lähtien 
päätin noudattaa ohjenuoraa: ”Free your mind and 
the rest will follow”.

Seuraava aamu ei alkanut yhtä hyvin. Olimme 
sopineet Jorma Rautaman kanssa kahden päivän 
ekopinnaretkestä Orimattilan Ruhan/Pukkilan 
Kanteleen alueelle. Aamulla Jorma löysi kotipihal-
taan Pirttiharjusta sepelrastaan. Harmi, matkaa 

oli liikaa. Päätimme pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa. 
Tapasimme Orimattilantiellä Pennalassa ja lähdimme pii-
naavan kovaan vastatuuleen kohti Ruhaa. Kurunkulmalla 
ladosta sai sen verran tuulensuojaa, että hanhiparvesta pystyi 
juuri ja juuri poimimaan lyhytnokkahanhen. Illalla huuhkaja 
hoitui helposti Jormalle pinnaksi, mutta peltopyitä ei löy-
tynyt, eikä suopöllöä vieläkään. Vietimme yön Pukkilassa 
Mairen majatalossa. Aamulla tuuli hellitti, mutta pelloilta 
ei irronnut itselleni vuodareita. Näimme kuitenkin pikku-
kuovin, harmaasorsia, merihanhia, kapustarintoja ja muuta 
mukavaa. Käenpiika huuteli ja ensimmäiset pensastaskut 
olivat saapuneet reviireilleen. Kurunkulman tulvilla luin 
hetken mielijohteesta sähköpostit. Selvisi, että perinteinen 
Tornien taisto -tornimme Lahden Kilpiäistenpohjassa oli 
yllättäen vapautunut. Muutamalla puhelinsoitolla varasin sen 
joukkueellemme viime tingassa, ja se kannatti.

Tornien taistoon
Edellispäivien 130 kilometriä tuntui jäsenissä, mutta Kilpiäis-
tenpohjan torniin oli ehdottomasti lähdettävä ”ekona”. Heti 
aamutuimaan ihmettelimme Rantasen Petrin ja Rantasen 
Tomin kanssa ruovikosta kantautuvaa vaimeaa laulunta-
pailua. ”Sinirintako taas niin kuin edellisvuonna?” Ei ollut 
sinirinta vaan pussitiainen! Maakunnan ensimmäinen bon-
gattavissa oleva lintu aiheutti paineita muille taistojoukku-
eille, mutta lintu pysytteli paikalla ja puoliksi valmis pesäkin 
löytyi tornin luota vielä saman päivän aikana. Hetken päästä 
Tomi löysi ruovikosta viiksitimalin – maakunnan ensimmäi-
nen havainto sitten vuoden 2002. Tomi kunnostautui vielä 
löytämällä taivaalta kaksi muuttohaukkaa, jotka jäivät lopulta 
vuoden ainokaisiksi. Päivä päättyi tornin ennätystuloksella, 
79 lajia.

Sisämaan arktikaa
Staijasin toukokuun aamut Ruoriniemessä ja tarkistin Kujalan 
jätekeskuksen kahlaajapaikat lähes päivittäin. Löysin Kuja-
lasta lapinsirrejä, tyllejä, sinirinnan ynnä muuta pikkumu-
kavaa. Lahden sataman aallonmurtajalta löysin karikukon. 

Alkuvuodesta tamppasin lumiseen metsään oikopolun, jota pitkin pääsi kotoa Karistosta Levon hautausmaalle ja Kujalaan. 
Bongasin Levon pähkinähakin oikopolkua hyödyntäen. Kuva on otettu pari kuukautta aikaisemmin © Petri Koivisto.
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Petri Rantanen näki Vesijärvellä leveäpyrstökihun. Juuri sinä 
aamuna en ollut Ruoriniemessä. Sama kihu nähtiin myös 
Vääksyn tornista. Enonselällä pyörähti räyskiä, mutta nekin 
jäivät näkemättä. Kevätrallin aikoihin näin Ruoriniemessä 
kaksi muuttavaa lapintiiraa ja mustaleppälinnun, joka piti 
reviiriä tehdasalueella. 22.5. tein Maali-laskentaa tarpomalla 
suota Nastolan Iso-Mustalammilla, tietenkin ekoillen. Kotiin 
päästyäni Mika Selin soitti Vääksyssä muuttaneista meriki-
huista. Vesijärvelle oli pakko lähteä ja päivä venyi pitkäksi ja 
uuvuttavaksi. Kihuja ei näkynyt.

Parin päivän päästä natsasi. Sumuisen aamun jälkeen koitti 
yksi kevään parhaista muuttorynnistyksistä. Hanhia alkoi vir-
rata sisämaahan ja Ruoriniemeen kerääntyi sekalainen sakki 
harrastajia. Kaksi merikihua muutti hanhimuuton lomassa. 
Neljän maissa iltapäivällä oli aivan pakko lähteä hoitamaan 
tärkeitä asioita, vaikka muutto jatkui. Harmi, loppupäivän 
hötäkässä muutti vielä muun muassa punajalkahaukka.

Loppukuu oli tiukkaa mustatiirojen ja vesipääskyjen etsin-
tää, mutta ei vain osunut kohdalle. Löysin kuitenkin pelto-
pyyn kolmannella yrittämällä Orimattilan Haikulasta. 29.5. 
sain tiedon, että Porkkalassa oli nähty hyvää kahlaajamuuttoa 
ja parvien oli nähty suuntaavan vastatuulessa kohti sisämaata. 
”Eihän niitä nähdä täällä koskaan”, ajattelin. Ilta alkoi pimen-
tyä, mutta lähdin kuitenkin Kujalan jätekeskuksen mäelle 
yrittämään kahlaajia, vaikka olin päivällä tapittanut samalla 
paikalla hanhimuuttoa jo monta tuntia. Heti mäelle päästyäni, 
viereisen kuusikon takaa saapui erittäin matalalla hitaasti 
etenevä kahlaajaparvi, josta erottui helposti pitkänokkaisia 

punakuireja. Kun parvi siirtyi myötävaloon, löysin siitä vielä 
tundrakurmitsoja ja isosirrejä. Sekaparven perässä seurasi 
vielä yksi tundrakurmitsalössi. Petri Kuhno ja Petri Ranta-
nen näkivät myös kahlaajamuuttoa Ruoriniemessä, Jorma 
Rautama, Tuomas Meriläinen ja Mika Selin Vääksyssä. Illan 
kruunasi suopöllö, joka saalisteli Kujalan täyttömäen rinteillä. 
Suopöllöjä nähtiin Päijät-Hämeessä lopulta runsaasti pitkin 
kesää, mutta minulle tämä pöllö jäi vuoden ainoaksi.

Onnenkantamoisia
Touko–kesäkuun vaihteessa tein toisen reissun Orimattilan 
eteläosiin. Tavoitteena oli bongata pesivät niittysuohaukat 
Orimattilan ja Pukkilan rajalta ja rastaskerttunen Mal-
lusjärveltä. Niittysuohaukkoja ei näkynyt missään vaikka 
kävin Pukkilan puolella niiden pesäniityn läheisyydessä 
tarkkailemassa tilannetta. Toukokuun viimeisinä tunteina 
sain rastaskerttusella 200 vuodaria täyteen ja keskiyön jälkeen 
yölaulajat kartuttivat vielä pinnalistaa. Yövyin Mairen maja-
talossa, kun kännykkään tuli viesti Petri Rantasen löytämästä 
pikkukultarinnasta Hollolan Kalliolassa. ”En voisi enää olla 
kauempana!” Mielessä käväisi pitäisikö lähteä polkemaan 
yötä vasten, koska pikkukultarinnan nopeasta katoamisesta 
oli jo kokemuksia parin vuoden takaa. Paikalliset niittysuo-
haukat olivat kuitenkin vielä näkemättä.

Aamupäivällä niittysuohaukkapariskunta näkyi Kurunkul-
man rajatolpalle, joten lähdin samalta seisomalta polkemaan 
60 km taivalta kohti Kalliolaa. Keväthelle ei tehnyt matkasta 
helppoa. Pyrin pitämään yllä ripeää vauhtia. Samalla sain 

tilannetietoja pikkukultarinnan liikkeistä. Se lauloi edelleen 
alkuperäisellä paikalla. En juurikaan katsellut lintuja pyö-
räilyetapilla, mutta kuuntelin tarkasti kaikkia laululintuja. 
Lahdessa Näkkimistön peltojen järkyttävässä autoruuhka-
metelissä kuulin kuitenkin sellaista laulua, että oli pakko 
pysähtyä hetkeksi. Pikkukultarinta! Hetken epäröin olisiko 
ääni jonkin kertun varjolaulua. Pian kuitenkin näin linnun 
pajukossa ja sain kuvia ja ääntä videolle. Paikalle alkoi valua 
bongareita, lintu lauloi koko ajan aktiivisesti ja se nähtiin 
hyvin. Kalliolaan ei siis tarvinnut enää jatkaa. Kalliolan cali-
gata oli PHLY:n toinen, ja matkalla sitä bongaamaan löysin 
siis spontaanisti maakunnan kolmannen! Kilometrejä kertyi 
kahdessa päivässä 180. Toukokuussa kilometrejä kertyi 1200 
ja havaintopäiviä 28.

Illat lämpenivät kesäkuuhun ja pyöräily oli leppoisaa. 
Aloin tottua pitkiin välimatkoihin. Välillä kuitenkin kadotin 
matkan ja ajan tajuni. Kari Reinikaisen vinkistä kävin bongaa-
massa Luhtikylän Tihajalta luhtakanan. Lintu oli varmaankin 
äänekkäin koskaan kuulemani luhtakana. Hyttyset parveilivat 
erittäin ärhäkkäinä. Paluumatkalla meinasin uupua kun eväät 
olivat unohtuneet kotiin. Ukkosrintamaa pakoon polkiessa 
ja vatsan kurniessa matka tuntui loputtomalta. Samoin kävi 
ajaessani Asikkalan Hillilään viiriäistä bongaamaan. Voimat 
meinasivat loppua kesken kun saavuin yölaulajaretkeltä kotiin 
vasta aamun tunteina. Kaiken lisäksi viiriäinen jäi huonosti 
havainnoiduksi ja jouduin bongaamaan sen vielä Pensuolta 
varmuuden vuoksi uudestaan. Kesäkuussa kävin kuuntele-
massa myös luhtahuittia ja kuhankeittäjää. Vaikeita lajeja 

kaikki, jos sattuu asumaan Lahdessa. Pyöräilykilometrejä 
kertyi näihin kesäkuun lajeihin noin 300 km.

Kesällä hiljaista
Ohto Oksanen ja Arto Puikkonen saivat heinäkuun alussa 
Orimattilan Artjärvellä sisämaan seurantapyynnissä ver-
koista edellisvuonna pesineen kirjokerttunaaraan. Tuomas 
Meriläinen onnistui näkemään linnun vielä seuraavana 
päivänä atrapin avulla (ei ekopinna). Koska heinäkuu vai-
kutti hiljaiselta, päätin minäkin lähteä Artjärvelle leppoisalle 
kesäpyöräilyretkelle. Tilasin netistä Hennessy Hammock 
-riippumaton, joka soveltuu hyvin pyöräilijälle yöpymis-
paikaksi. Etelä-Suomessa oli havaittu kirjosiipikäpylintuja 
ja aavistelin, että sekin laji voisi osua pitkällä pyörämatkalla 
kohdalle. Viidenkymmen kilometrin matka Artjärvelle taittui 
myötätuulessa. Hellesää piti linnut hiljaisina. Söin pizzeriassa 
iltapalan ja lähdin kaikessa rauhassa kirjokerttupaikalle. 
Rengastajien vinkistä hakeuduin Lamminsuon vastaran-
nalle, paikkaan jossa kirjokerttu asusti edellisvuonna ja jossa 
nytkin majaili lajityypillisesti pikkulepinkäisperhe. Toiveet 
eivät olleet kovin korkealla, sillä edellisestä havainnosta oli 
kulunut jo viikko. Pystytin kaukoputken ja soitin atrappia 
pikkulepinkäisreviirillä. Kohta tärppäsi. Naaras kirjokerttu 
nousi pajupuskan latvaan tarkistamaan tilannetta. Keinuttelin 
loppuillan riippumatossa ja nukuin pitkät yöunet. Paluumat-
kalla eväät ja vesi loppuivat jälleen. Matka oli uuvuttavan 
tylsä, eikä niitä käpylintujakaan näkynyt.

Tarkistin heinä–elokuussa Kujalan alueen vaatimattomat 

Jorma Rautaman kanssa Kurunkulmalla. Yövyimme Pukkilassa Mairen majatalossa © Petri Koivisto.Pussitiainen yllätti Tornien taistossa © Seppo Parikka.
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kahlaajalätäköt lähes päivittäin ja toivoin ihmeitä. Samalla 
tuli katsottua aroharmaalokkikandidaatit, mutta sellaista ei 
vuonna 2013 löytynyt. Mustapyrstökuiri löytyi, mutta ei juuri 
muuta mainittavaa. 27.7. Lahden satamassa käväisi räyskä, 
mutta en ehtinyt pyörällä ajoissa paikalle. 
Parin päivän päästä näimme pienellä poru-
kalla muuttavan räyskän Teivaanrannasta. 
Lintu seuraili tuttuun tapaan Ruoriniemen ja 
Ankkurin välistä rantaviivaa. Kahlaajamuut-
toa näkyi heikonlaisesti. Kuovisirri oli vaikea 
tapaus. Vääksyn suunnalla majaili yksinäinen 
lintu mullospellolla useamman päivän ajan, mutta sää oli 
myrskyinen, enkä viitsinyt lähteä rääkkäämään itseäni. Olisi 
kannattanut. Muu pinnakärki kävi bongaamassa linnun, eikä 
uusia tilaisuuksia enää tullut. Pikkusirri sentään hoitui kuun 
loppupuolella. Petri Rantanen näki kuun viimeisenä päivänä 
Ankkurissa kaksi muuttavaa ruostesorsaa – ekovuoden 
kovimpia havaintoja!

Arosuohaukan etsintää
Petolinturintamalla oli hiljaista. Arosuohaukkoja oli kyllä 
liikkeellä, mutta Päijät-Hämeessä niitä nähtiin nihkeästi. 
24.8. Orimattilan Kuivannolla nähty arosuo ei enää seuraa-
vana päivänä ollut maisemissa – paha hukkareissu! Elokuun 
viimeisenä päivänä näin Kujalassa sirosuohaukan, joka meni 
piirun verran liian kaukaa. Samaisena päivänä muutti syksyn 
ainoa pohjansirkku. Kirjosiipikäpylintuja näkyi mukavasti 
useampanakin päivänä. 25.8. Rantasen Petri näki kotipihal-
taan muuttavan valkoisen haikaran (jalohaikaran). Hieno 
ekohavainto sekin.

Onni oli kohdillaan syys–lokakuussa. Jatkoin aktiivista 
kiertelyä kodin lähimaastossa. Näytti siltä, että tiaisparvet 
seuraavat Salpausselkää, joten keskitin retket kotikulmilla 
sopivan näköisille kerääntymäalueille. Syyskuun alkajaisiksi 

löysin taigauunilinnun Kariston kanavan reuna-
pajuista ja reilun viikon päästä toisen Kolavan 
ajoharjoitteluradalta tiaisparvesta. Kolavan 
lintu oli nopea liikkeissään ja juoksutti bonga-
reita pitkin metsiä, mutta lähistöllä asuva Keijo 
Pennanen sai bongattua linnun kävellen, Petri 
Rantanen Kukkilasta pyöräillen ja Seppo Lei-

rilaaksokin Lahden Metsäpellosta saakka kävellen! Vuoden 
sinnikkäin hallinnassapito!

Kuukauden päästä löysin samoilta alueilta hippiäisuunilin-
nun ja pähkinänakkelin. Jatkoin myös peltoaukeiden kiertelyä 
hyvien petolintukeskittymien toivossa. Orimattilan Haikulan 
heinäkurppia kompatessa löytyi muuttava isokirvinen. Hii-
ripöllöjä alkoi näkyä vähän joka paikassa, kotikulmillakin.

And the rest will follow
6.10. oli yksi vuoden erikoisimmista lintupäivistä. Ilpo 
Pietilä oli nähnyt edellispäivänä Orimattilan Pasinan tul-
vapeltolätäköllä lennossa kahlaajan, jonka tuntomerkit 
sopivat kutakuinkin palsasirriin. Kahlaaja oli poistunut 
alueelta. Tuomas Meriläinen ja Mika Selin olivat huomanneet 
havainnon Tiirassa ja kehottivat etsimään lintua lähialueilta. 
Havainnosta tiedotettiin pienelle piirille ja lintua lähdettiin 
etsimään laajalta alueelta. Olin itse sen verran väsynyt, että 
en jaksanut lähteä Pasinaan vaan menin kaikessa rauhassa 
Kujalan jätekeskukselle, josta on Pasinaan linnuntietä noin 

5 km. Matkalla katselin tiaisparvet ja muutkin pikkulintu-
parvet tarkkaan, mutta en löytänyt mitään erikoista. Pietilä 
ja Rantaset ilmoittivat Pasinasta, ettei palsasirriä tai muu-
takaan erikoista ollut löytynyt. Lintu saattoi olla ihan missä 
tahansa – ehkäpä muutolla jossain kaukana. Kun saavuin 
jätekeskuksen puhdistusaltaille, rannalta nousi lentoon eri-
koinen kahlaaja: ”prrrrt prrrrt prrrrt”, isohko tumma otus 
nousi lentoon ja paineli matalalla jätekeskuksen keskiosiin. 
Tiedotin linnun rohkeasti palsasirrinä, vaikka en nähnyt-
kään tuntomerkkejä riittävän hyvin. Lintu löytyi kuitenkin 
pian viereiseltä lätäköltä, jossa se ruokaili rauhallisena ja se 
oli todellakin palsasirri. Ei pöllömpi havainto kotikulmilta. 
Onneksi lintu pysytteli aloillaan useamman päivän ja se oli 
helposti bongattavissa.

Syksy oli kokonaisuudessaan kuitenkin hiljainen. Maakun-
nassa ei nähty mainittavia muuttoja ja ehkäpä retkeilykin oli 
kauttaaltaan passiivisempaa. Parhaimpina muuttopäivinä 
otin töistä vapaata ja staijasin Vesijärvellä laihoin tuloksin. 
Syysmuutto jakaantui tasaisesti suotuisten muuttosäiden 
jatkuessa päivästä toiseen. Loppusyksyn ainoa valopilkku 
oli Orimattilan Haikulasta Tomi Rantasen löytämä turtu-
rikyyhky, jonka onnistuin nipin napin näkemään maksi-
misykkeellä vedetyn tunnin mittaisen pyöräilyn päätteeksi.

Vuoden pahin pettymys oli lokakuun lopulla jätekeskuk-
sella nähty sepelrastas, jota etsin tihkusateessa vilustuneena 
kolmena päivänä. Olin nimittäin nähnyt sepelrastaan oloisen 
linnun täsmälleen samalla paikalla jo melkein kaksi viikkoa 
aikaisemmin. Masennuin nuijauksesta ja siitä, ettei mitään 
erikoisempaa löytynyt vaikka hyviä syyskelejä oli vielä jäljellä.

Päijät-Hämeen lintumaailma hiljeni lokakuun puolivälin 
jälkeen. 12.10. Pulkkilanharjulla muutti merisirri ja 16.11. 
Tuomas Meriläinen ja Mika Selin näkivät Vääksyssä pikku-

kajavan. Staijasimme Rantasen Petrin kanssa Ruoriniemessä 
muutamana päivänä pikkukajavien toivossa, mutta rissaa ei 
osunut kohdalle. 

Panostus aktiiviseen kevätretkeilyyn oli siis kannattava 
ratkaisu. Pyöräilyä ja kävelyä kertyi vuoden aikana yhteensä 
noin 5000 km, aktiivisia havaintotunteja noin 900 h ja vaih-
televan tasoisia retkipäiviä noin 200. Käytin kulkuvälineenä 
kahdeksan vuoden ikäistä hybridipolkupyörää. Kannoin 
mukanani pyörälaukuissa kaukoputken, vaihtovaatteiden, 
eväiden ja veden lisäksi kameravarusteita ja kaukoputken 
jalustaa. Varusteista kertyi useita kiloja lisäpainoa ja usein 
tuntui kuin takanani olisi istunut toinen henkilö. Taakan 
painosta kertoo jotain myös se, että jouduin vaihtamaan 
puolen vuoden jälkeen satulalaukut järeämpiin versioihin, 
koska peruslaukkujen pohjat yksinkertaisesti ratkesivat auki. 
Kun vuonna 2014 vein pyörän huoltoon, myyjä pudisteli 
päätään katsoessaan vanteita. Ne olivat haljenneet joka ikisen 
pinnan kohdalta. Levyjarrut laahasivat niin etteivät renkaat 
juuri rullanneet polkematta. Perusteellisen remontin jälkeen 
harmittelin, etten ollut  korjauttanut pyörää jo huhtikuussa.

Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen lintuillassa 
minulta kysyttiin, olisinko jälkikäteen ajatellen tehnyt jotain 
toisin. Vastasin: ”voi kun en olisi ollut syksyllä niin laiska”. 
Vastaus sai aikaan naurun hörähdyksiä. Näin kuitenkin oli. 
Seuraavana vuonna en millään saanut puristetuksi itseeni 
retkeilyintoa ja mietiskelin, että loppuvuoden 2013 hiljaiselle-
kin ajalle olisi voinut kehitellä vaikka syksyisiä kanoottiretkiä 
tai muuta erikoisempaa. Vuonna 2014 ekopinnoja kertyi 
epäsäännöllisellä retkeilyllä 150. Muutamalla täsmäiskulla 
lajimäärä olisi helposti noussut vielä parilla kymme-
nellä. Hiljaisemman vuoden jälkeen ekopinnatulos 
221 lajia alkaa tuntua jo erinomaiselta savutukselta.

Vuoden parhaimmistoon kuului spontaani, PHLY:n neljäs palsasirri Lahden Kujalassa © Petri Koivisto.

Matkalla bongaamaan pikkukultarintaa löytyikin puolimat-
kasta toinen, spontaani caligata! © Petri Koivisto.

Pikkusirri ei ole Päijät-Hämeessä välttämättä edes jokavuotinen näky © Petri Koivisto.

Pyöräilyä ja kävelyä 
kertyi vuoden aikana 
yhteensä n. 5000 km.


