
 

Pähkinähakkeja vieraili Marjatan ja Alpon pihassa toistakymmentä © Jouko Nurmi 

Roland Vösa 

Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikojen ensimmäisen hakkimatkan Raaseporiin 

tammikuun lopussa. Paikka on perinteinen vierailukohde Helsinkiläisille lintuharrastajille, 

mutta turkulaisille suhteellisen tuntematon. Ruokintapaikan sijainti keskellä Pohjan kuntaa 

tarjoaa hyvät mahdollisuudet vierailla myös Fiskarsin ruukilla joka on perinteinen 

koskikarojen talvehtimispaikka. Jokialueella talvehtii säännöllisesti myös muuta 

mielenkiintoista lajistoa, kuten joutsenia, sorsalintuja, kuningaskalastaja ja saukkokin on joen 

vakioasukkaita. Tälle retkellä oli etukäteen tiedossa, että uivelo ja nakkeli viihtyvät 

ruukkialueella.  

Sään puolesta ei olisi voinut toivoa parempaa, läpi päivän pikkupakkasta ja puolipilvistä. 

Aurinko pilkahteli pilvien lomasta. Lunta oli edellisinä viikkoina satanut runsaasti ja paikoin 

maata peitti parinkymmenen sentin lumikerros. Tyynet päivät tekivät sen, että puiden päälle 

satanut lumi teki maisemasta varsin poikkeuksellisen. Maisema muistutti enemmän lapin 

metsiä tykkylumineen kuin eteläisintä Suomea.  

Retkeläisiä oli mukana 25, oppaina olivat ak ja Jorma Hellstén. Arto Kalliola toimitti aamulla 

bussille pari pähkinäsäkkiä ruokintapaikan isännälle ja emännälle, siitä kiitokset hänelle! 
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Mukavat ovat näkymät Marjatan ja Alpon talolta! Järven yli liihotteli kahvitellessa merikotka. © Eija 
Lindroos 

Turusta lähdettiin aamuseitsemältä, matkalla otettiin Piikkiöstä kyytiin Jorma ja Halikosta 

vielä yksi retkeläinen. Pohjan Slickohon saavuttiin ennen yhdeksää. Paikalle tultaessa olivat jo 

ensimmäiset hakit lentäneet puiden latvoihin, mutta vetäytyivät taka-alalle bussin 

tyhjentyessä. Nopsasti kaikki sisään ja sitten jännittämään milloin ensimmäinen hakki saapuu 

ruokinnalle! 

 

Keittiöstä oli parhaat näkymät ruokinnoille. © Roland Vösa 

 

 



Pientä jännitystä pitivät hakit yllä, mutta kyllä ne sieltä tulivat kun parikymmentä minuutta 

odoteltiin. Ensin niitä näkyi ylhäällä puiden latvoissa ja siitä pikkuhiljaa lintuja laskeutui alas 

pensaisiin ja lopulta ruokinnoille. Parhaimmillaan lintuja taisi pihalla olla yhtä aikaa 

kahdeksan yksilöä ja vain parin metrin päässä ikkunasta! 

 

Harvoin pähkinähakkeja pääsee näkemään yhtä hyvin 
kuin Slickossa! © Jouko Nurmi 
Hakkien lisäksi ruokinalla kävi muutakin 

mukavaa lajistoa. Saimme seurata mm. miten 

pähkinähakki ja harmaapäätikka kinastelivat 

rasvamakkarasta vaikka pihalla roikkui 

kymmeniä muitakin talimakkaroita! Ruokinnolla 

kävivät ahkerasti myös tiaiset, pihalta 

havaittiinkin kaikki metsätiaiset mitä Etelä-

Suomessa voi havaita. Peippolinnuista paikalla 

havaittiin viherpeippo ja punatulkkuparvi. 

Havaitsimme myös toisen metsissä viihtyvän 

varislinnun, närhen. 

Hakkeja ja muita lintuja saimme ihailla parin 

tunnin ajan kunnes oli aika lähteä Fiskarsin 

ruukille. Ajomatka sinne olikin lyhyt. Bussi jätti 

meidät yläjuoksulle ja noukkisi meidät kyytiin 

vasta aivan alajuoksulta, kohdasta ennen kuin 

joki laskisi järveen. Seurasimme siis joen rantaa 

havainnoiden talven merkkejä ja joen sekä 

joenvarren linnustoa. Ensimmäisenä kohteena oli 

ruokinta jossa oli käynyt pidemmän aikaa 

pähkinänakkeli. 

Myös retkeläisiä oli muistettu ja ruokinta oli 
sijoitettu sopivasti ikkunan äärelle. © Roland 
Vösa 

 



 

Fiskarsin kosket ovat karojen valtakuntaa. © Eija Lindroos 

Ruokinnalla saimme ihmetellä tiaisia, varpusia ja 

viherpeippoja, mutta nakkeli se vain puuttui. Aikamme 

seistyä palasimme takaisin joenvarteen, yhtäkkiä 

yläpuoleltamme kuului puukiipijän vaimea sirahdus ja heti 

sen yläpuolelta löytyikin etsimämme pähkinänakkeli! 

Hyvillä mielin jatkoimme joenvarteen ja siinä samassa joku 

ehti huutamaan uivelon. Naaraspukuinen lintu lähti joesta ja 

lennähti vähän matkaa alaspäin. Siinä samassa 

kaukoputkista sai ihailla pienintä koskeloamme, siroa 

pohjoisen uiveloa. Lintu oli varsin levoton ja vaihtoi 

useampaan kertaan paikkaa josta etsiä pikkukaloja. Linnusta 

taisi tulla elis aika monelle retkeläiselle! 

Ruosteiset kupeet paljastavat 
linnun läntisen rodun, europaean 
edustajaksi. © Eija Lindroos 



 

Ruskea lakki, valkoiset posket ja harmaa selkä ovat parhaimmat naaraspukuisen uivelon tuntomerkit. © 
Pauliina Hämäläinen 

 

 

Retkeläiset Fiskarsin ruukilla © Roland Vösa 

 

 

 



 

 

Fiskarsin joki pysyy sulana kovillakin pakkasilla ja sen tietävät myös sorsat. Sinisorsia oleskeli joella 
runsaat neljäsataa yksilöä. Näin suuret sorsamäärät keräävät usein muitakin vesilintuja puoleensa, tällä 

kertaa uivelon. © Eija Lindroos 

Ensimmäiset karat löytyivät tutusta paikasta, viimeiset ruukkirakennusten kohdalta. Täältä 

kara lensi kuitenkin arkana alajuoksulle päin, linnun yhytimme uudestaan viimeiseltä sillalta 

jossa sen niiausta saattoi rauhassa seurata. Lopulta lintu siirtyi yläjuoksulle ja me seuraavaan 

kohteeseen, Perniön Aseman suuntaan.  

Junaradan varsi on perinteinen teeripaikka, syrjäinen sijainti ja muutamat viljavainiot tekevät 

paikasta lähes takuuvarman teeripaikan. Paras ajankohta on tietenkin hämärä, mutta näin 

talvisin linnut joutuvat usein etsimään ruokaa myös päiväsaikaan. Silloin on parasta tähytä 

havupuiden sekä suurten koivujen ja haapojen latvoja. Paikalle saavuttaessa ensimmäisinä 

meitä tervehtivät keltasirkut ja viherpeipot, keltasirkku sentään uusi laji retkelle. Hetken 

puiden latvoja skannattuamme löysimme ensimmäisen linnun, teerikukon männyn latvassa! 

Lintu tosin laskeutui alas nopeasti eivätkä kaikki ehtineet sitä havaita. Onneksi hetken päästä 

löytyi oikein parvi männyn latvasta! Oksien seasta näkyi ainakin seitsemän lintua, kukkoja ja 

kanoja melkein tasan.  



 

Teeret löytyivät! Perniön Aseman seutu on kulmakunnan parhaimpia teeripaikkoja. © Roland Vösa 

  

   

Perniöstä matkaa jatkettiin Salon 

keskustaan, Enolan asuinalueella. 

Paikka tunnetaan 

turkinkyyhkyistään joita tavataan 

kymmenien lintujen parvissa. Paras 

paikka niiden näkemiseen on Enolan 

itäinen osa, Kajalankadun 

ympäristö.  

Bussilla saavuttaessa paikalle 

ensimmäiset turkinpulut havaittiin 

jo bussin ikkunasta. Helppoa kuin 

mikä! Toki joskus lintuja joutuu 

etsimäänkin, tällä kertaa onnisti 

oikein hyvin, puissa oleskeli 

viidentoista linnun parvi. Linnut 

istuivat tovin puissa ja hajosivat 

kotvan kuluttua pienemmiksi 

parviksi pitkin lähiseutua. Uutena 

lajina Enolasta saatiin koiraspeippo. 

 

Kukko ja kaksi kanaa Perniöläisessä männyssä. © Eija 
Lindroos 



 

Turkinkyyhkyjä havaittiin Salon Enolassa Kajalankadulla viidentoista linnun parvi. Laji on vähentynyt 
huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana ja hävinnyt suurelta osin Varsinais-Suomea. Salon 

kaupunki on pysynyt edelleen lajin vankimpana asuinalueena TLY:n alueella. © Eija Lindroos 

Salossa totesimme että pohjustetut lajit ja paikat ovat onnistuneet sen verran hyvin, että oli 

aikaa vielä kahdelle kohteelle. Niistä ensimmäinen oli Halikon Mustassuo jossa oli jo 

kuukauden päivät asustanut hiiripöllö. 

 

Tämäkin pohjustus hoitui viidessä minuutissa! Hiiripöllö Halikon Mustassuolla. © Jouko Nurmi 



Tämä tuimakatseinen pöllö löytyi 

istumasta hakkuuaukean reunassa. 

Rauhassa kun käyttäytyi, niin kaikki 

pääsivät näkemään tämän päiväaktiivisen 

pöllölajin, monille jälleen elis! Kello 

lähentyi jo kolmea joten hakkuuaukealta 

lähdettiin vielä viimeiselle retkikohteelle, 

Paimion lämpökeskukseen. Siellä oli 

viihtynyt syksystä asti hyvin tikkoja. 

Lämpökeskuksen alueelle saavuimme puoli 

neljän aikaan ja siitä alkoi kova tikkojen 

etsintä. Alueen ympäri kuljettuamme ja 

vesiperän saatua ei auttanut muu kuin 

mennä itse tukkikasan sisään 

kolistelemaan puunrunkoja. Jorma 

tarjoutui komppaajaksi ja hetken päästä 

sieltä lensikin ulos pieni harmaa tikka! 

Lintu siirtyi läheisen kuusen rungolle 

etsimään einestä. Pohjantikka on varsin 

helppo tuntea, harmaa yleisolemus jo hyvä 

lähtökohta ja koiraan tunnistaa helposti 

keltaisesta päälaesta kun naaraalla se on 

valkoinen.    

  

Tikka kävi vielä haavassa josta se lopulta siirtyi 

takaisin tukkipinon sisäosiin. Jätimme sen 

rauhaan ja palasimme takaisin bussille. 

Totesimme vain, että retki oli sujunut helkutin 

hyvin! Kivoja lajeja havaittiin roppakaupalla ja 

talvimaisemat olivat aivan upeita!  

Paluumatkalla Turkuun pidettiin bussissa vielä 

lajihuuto jossa käydään kaikki retkellä havaitut 

lajit ja määrät läpi. Lajimääräksi saatiin 

yhteensä 34. Piikkiössä takapenkkiläiset 

havaitsivat vielä hiirihaukan pellon laidalla, 

lintu jäi retken viimeiseksi lajiksi. 

Jorma komppaa tukkikasasta pohjantikan esiin. © 
Pauliina Hämäläinen 

Paimion Lämpökeskuksen pohjantikka. 
Keltainen päälaki osoittaa linnun olevan koiras. 
© Pauliina Hämäläinen 


