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Johdanto
Nastolan Sylvöjärvi on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Vesienhoidon tavoitteiden mukaisen
hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää kunnostustoimia valuma-alueella. Lahden
seudun ympäristöpalveluiden ja Nastolan kunnan yhteisen hankkeen tavoitteena on rakentaa
monivaikutteinen kosteikko Sammalsillansuolle. Toteutettavan kosteikkoalueen yläpuolella on
runsaasti peltoja, joilta tulevaa kuormitusta kosteikolla vähennetään. Lisäksi pyritään
turvaamaan taantuvan kosteikkolajiston säilyminen alueella.
Monivaikutteisen kosteikon perustamisesta Nastolan Sammalsillansuolle on tehty suunnitelma
(Limnofin Oy, 8.1.2014), mutta hankkeen toteuttamiseksi suunnitelmaan täytyy tehdä
muutoksia. Tässä päivitetyssä suunnitelmassa kuvataan hankkeen toteuttamisen kannalta
oleelliset tiedot.

Nykytila
Kohde sijoittuu alavalle Sammalsillansuolle (kuva 1). Kosteikon lävitse virtaavat
Sammalsillanojan, Kuoppalanojan ja Ristolanojan vedet. Ojien vesi on lähes järvenpinnan
tasassa ja virtausnopeus on verrattain hidas, vaikka valuma-alue on suuri (8,5 km2) ja virtaamat
ovat suuret. Alueella on menneinä vuosikymmeninä ollut huomattavasti nykytilaa enemmän
avovettä, mutta kiihtyneen umpeenkasvun seurauksena kohteessa on avovettä enää
muutamassa allikkossa sekä ojauomissa. Sylvöjärven pinnan laskeminen 1960-luvulla
(Korkiakoski 2012) on todennäköisesti vaikuttanut alueen muuttumiseen.

Periaate ja mitoitus
Kosteikkoon laskevan uoman Valuma-alue on kooltaan 8,48 km2, minkä perusteella alueelle
rakennettavan kosteikon ohjeellinen minimipinta-ala ( = 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta) olisi
4,2 hehtaaria. Valmiin kosteikon pinta-ala tulee olemaan noin 2,3 hehtaaria, joka vastaa 0,27 %
valuma-alueesta.

Kuva 1. Kuvassa kohteen valuma-alue. Ristolanoja sekä Kuoppalanoja yhtyvät Sammalsillanojaan Sammalsillansuolla, joka
laskee Sylvöjärveen.

Oja
Sammalsillanoja
Kuoppalanoja
Ristolanoja

Valumaalue
3,4 km2
3,45 km2
1,63 km2

Peltoa
km2
1,52
1,15
1,09

Taulukko 1. Kosteikkoalueelle laskevien ojien valuma-alueet.

Suunnitellut toimenpiteet
Kaivutyöt
Monivaikutteinen kosteikko perustetaan Sammalsillansuolle Nastolassa (kiinteistöillä 532-4091-532, 532-409-1-1630, 532-409-1-1651). Kohde toteutetaan kaivamalla. Valmiin kohteen
pinta-ala tulee olemaan yhteensä 2,3 hehtaaria, mutta ensimmäisessä vaiheessa kaivettavien
alueiden pinta-ala on 1,9 hehtaaria.
Laskeutusaltaan periaatteella toimivat syvät osat (kohteet 2 ja 4 kuvassa 2) kaivetaan olemassa
olevien ojauomien varteen. Altaiden kaivaminen aloitetaan kuivan maan puolelta ja vasta
lopuksi puhkaistaan kaivantoa ja ojaa erottava kannas ja ruopataan ojanpohja. Menettelyllä
pyritään välttämään työn aikaista samentumista.
Matalan veden kosteikkoalueet kaivetaan erillisiksi altaiksi (kohteet 1, 3, 5 ja 6 kuvassa 2).
Matalien alueiden kosteikkoihin annetaan muodostua vesikasvillisuutta ennen kuin niihin
ohjataan virtausta. Kasvillisuuden muodostumista seurataan vuosi kerrallaan. Vesi ohjataan
kiertämään kosteikossa riittävän kasvillisuuden muodostuttua matalille alueille. Toisessa
vaiheessa kaivettavat alueet on merkitty katkoviivalla kuvaan 2. Menettelyllä saadaan
vähennettyä työn aikaista kuormitusta merkittävästi.

Kaivutyöt toteutetaan kelluvalla pitkäpuomisella telaponttonikaivurilla vierialueille läjittämällä,
jolloin vältetään kalliit läjitys- ja jäädytystyöt. Kohteissa 2 ja 6 hyödynnetään läheisiä peltoja
läjityksessä mahdollisuuksien mukaan. Läjityskohteet on merkitty vihreillä nuolilla kuvaan 2.
Vaihe 1 kaivutyöt:
Matalat alueet, kaivusyvyys 0,5 m (1,3,5 ja 6):

pinta-ala n. 16 500 m2 kaivumassoja
(arvio): 8200 m3

Syvät alueet, kaivusyvyys 1,8 m (2 ja 4):

pinta-ala 8200 m2 kaivumassoja (arvio):
4900 m3

Kuva 2. Toimenpidekohteet: Syvät alueet 2 ja 4. Matalat alueet 1, 3, 5 ja 6.

Luontoarvot
Selvitykset
Hankkeen toteuttamista siirrettiin vuodesta 2014 vuodelle 2015, koska kohteessa oli tehty
viitasammakkohavaintoja keväällä 2014. Hämeen ELY-keskuksen ylitarkastaja Pertti Heikkisen
suosituksesta kohteeseen tilattiin luontoselvitys (Ramboll 2015), joka valmistui elokuussa
2015.
Selvityksessä
kartoitettiin
suunnittelualueella
sijaitsevat
viitasammakon
lisääntymisalueet, luontodirektiivin IV(a) liitteessä mainitut sudenkorentolajit sekä alueen
kosteikkolintulajisto.
Luontoselvityksessä ei havaittu viitasammakon lisäksi muita lajeja, jotka pitäisi huomioida
kosteikkoprojektissa. Viitasammakkohavainnot on merkittynä kuvaan 3. Luontoselvityksen
paikkatietoaineisto saatiin luontoselvityksen tekijältä, ja kaivutöiden suunnitelmakartta on
tehty aineistoa hyödyntäen.
Arvioidut vaikutukset
Kosteikkoaltaiden kaivaminen lisää vesipinta-alaa alueella, mikä parantaa viitasammakon
elinolosuhteita alueella. Vanhojen karttojen ja paikallisten asukkaiden mukaan
vesilampareiden pinta-ala on kutistunut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana ja alue on
metsittymässä.
Luontoselvityksen (Ramboll 2015) mukaan Sammalsillansuolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49
§:n tarkoittama viitasammakon lisääntymis- tai levähdyspaikka, jonka hävittäminen tai
heikentäminen on kiellettyä. Kosteikkoaltaiden kaivutyöt eivät hävitä tai muuta varsinaisia
lisääntymisalueita, koska havaitut viitasammakon lisääntymisalueet on rajattu kaivuu- ja
läjitysalueiden ulkopuolelle. Työt suoritetaan viitasammakon lisääntymisajan ulkopuolella.
Kosteikkoaltaiden kaivaminen ei hävitä tai heikennä viitasammakon lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja, vaan päinvastoin lisää lajille soveltuvaa elinympäristöä vesialueen ja
rantavyöhykkeen lisääntyessä. Luontoselvityksen mukaan umpeenkasvu on uhka
Sammalsillansuon viitasammakkoesiintymälle.
Kosteikon kaivaminen on sekä vesiensuojelullisesti että kosteikkolajiston kannalta hyväksi.
Kosteikon kaivaminen vähentää hieman reunametsää, mutta yleisesti ottaen rehevien
lintuvesien ja kosteikkojen lajit ovat taantuvia ja pensaikkojen ja rantametsien lajit runsastuvia.
Luontoselvityksen perusteella Sammalsillansuon kosteikkolinnusto ei ole erityisen edustavaa ja
todennäköisesti kärsii alueen umpeenkasvusta.

Kuva 3. Luontoselvityksessä havaitut viitasammakon lisääntymisalueet (Ramboll 2015).

Suostumukset ja arvio luvantarpeesta
Maanomistajilta saadut suostumukset on mainittu liitteessä 2. Maanomistajille on ilmoitettu
suunnitelmaan tehdyistä päivityksistä.
Kohteen kaivutyöt tehdään etupäässä suolla, jolloin kyse ei ole ruoppauksesta koska kohde ei
ole vesistöä. Kohteeseen laskevien uomien valuma-alueen pinta-ala on alle 10 km2, minkä
vuoksi niitä ei luokitella puroiksi tai joiksi.
Hankkeen luvanvaraisuudesta pyydetään ELY-keskuksen lausunto ennen toteuttamista.

Aikataulu
Kohteen kaivutyöt on tarkoitus aloittaa syys- tai lokakuussa 2015 ja työ valmistuu arviolta 2-3
viikossa.
Toisen vaiheen töiden aikataulu määräytyy kasvillisuuden muodostumisen perusteella. Toinen
vaihe toteutetaan erillisenä projektina arviolta 1-2 vuoden kuluttua.
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1.

JOHDANTO
Lahden seudun ympäristöpalvelut suunnittelee kosteikkoaltaan ruoppaamista Nastolan Sammalsillansuon
kosteikolle. Selvitysalue sijaitsee noin kaksi ja puoli kilometriä Nastolan keskustasta koilliseen (kartta 11). Tässä selvityksessä kartoitettiin alueella mahdollisesti elävien luontodirektiivin IV(a) –liitteessä
mainittujen rauhoitettujen viitasammakoiden ja sudenkorentojen lisääntymispaikat sekä selvitettiin
alueen kosteikkolinnustoa ruoppaussuunnitelman kohdentamiseksi.
Tämän luontoselvityksen ovat laatineet Lahden seudun ympäristöpalvelujen toimeksiannosta FM biologi
Janne Koskinen ja FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen Ramboll Finland Oy:n Lahden kaavoitusyksiköstä.

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti.
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Kuva 1-2. Selvitysalueen rajaukset.

2.

VIITASAMMAKKOSELVITYS

2.1

Yleistä viitasammakosta
Viitasammakon (Rana arvalis) esiintyminen, elinympäristövaatimukset ja elintavat ovat heikosti
tunnettuja. Nykytiedon mukaan viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa, mutta pohjoiseen päin
mentäessä sen esiintymät harvenevat. Viimeisimmässä Suomen eliölajien uhanalaisuusluokituksessa
(Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC). Keski-Suomessa ja Perämeren
rannikolla viitasammakko on ilmeisesti paikoin jopa runsaslukuisempi kuin tavallinen sammakko.
Viitasammakon esiintymisalueita on selvitetty erityisesti erilaisissa luontoselvityksissä. Vuodesta 2015
alkaen Luonnontieteellinen keskusmuseo on seurannut matelija- ja sammakkoeläimiä internet-pohjaisen
kaavakkeen avulla. Havaintojen perusteella (www.laji.fi) viitasammakkoja havaitaan jopa useammin kuin
rupikonnia (Bufo bufo).
Viitasammakko on erotettavissa tavallisesta sammakosta (Rana temporaria) paitsi äänensä myös
ulkonäkönsä perusteella. Varmin viitasammakon ulkoinen tuntomerkki on tavallista sammakkoa suurempi
metatarsaalikyhmy takajalan sisäsyrjässä. Eroavaisuuksia lajien välillä on myös vatsan värityksessä sekä
täysikasvuisten yksilöiden koossa ja kuonon muodossa. Viime mainittujen eroavaisuuksien käyttö
lajinmäärityksessä on kuitenkin epävarmaa, sillä kyseisissä piirteissä esiintyy runsaasti yksilöiden ja
ikäluokkien välistä vaihtelua.
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Viitasammakko suosii keskimäärin kosteampia elinympäristöjä kuin sammakko, asuttaen etenkin soita,
rantaniittyjä, rantaluhtia ja muita tulvanalaisia rantoja. Toisin kuin tavallinen sammakko ja rupikonna),
viitasammakko talvehtii Suomessa ilmeisesti ainoastaan vesien pohjassa, sekä makeassa että
murtovedessä. Keväällä jäiden lähdettyä viitasammakot siirtyvät talvehtimispaikoista kutualueilleen.
Kutuajan alku vaihtelee huhtikuun puolestavälistä touko-kesäkuun vaihteeseen maantieteellisen sijainnin
ja vallitsevien ilmasto-olojen mukaan. Kutu on vilkkaimmillaan öisin. Kutupaikakseen viitasammakko
tarvitsee suuremman vesialueen kuin sammakko, eikä yleensä kelpuuta helposti kuivuvia ojanpohjia tai
pieniä lätäköitä. Kutupaikkana toimivat usein rehevät järvenpohjukat, merenlahdet tai lammet. Kutevalle
naarassammakolle on tiettävästi ensisijaisesti tärkeää itse vesistön laajuus, rantojen ominaispiirteet ja
vasta sen jälkeen vesistöä ympäröivä kasvillisuus, lähinnä peitteisyyden muodossa. Viitasammakolle
soveltuva elinympäristö ei välttämättä ole lajille soveltuva lisääntymisbiotooppi. Optimitilanteessa
viitasammakko kuitenkin elää ja lisääntyy samassa paikassa elämänsä ajan.
Viitasammakolle on tyypillistä paikkauskollisuus. Se hyödyntää samoja kutupaikkoja usein vuodesta
toiseen ja saattaa pysytellä koko kesän vain muutamien neliömetrien laajuisella alueella.
Paikkauskollisuus korostaa havaittujen kutupaikkojen tärkeyttä lajin säilymisen kannalta. Viitasammakko
on luontodirektiivin liitteessä IV a mainittu laji, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja
hävittäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §).

2.2

Menetelmät
Viitasammakot ovat helpoimmin havaittavissa ja helpoimmin tunnistettavissa kutuaikaisesta
ääntelystään. Ääntelyn havainnointi on myös ainoa luotettava keino saada jonkinlainen käsitys
viitasammakoiden lukumääristä. Jos halutaan ainoastaan selvittää esiintyykö viitasammakkoa ylipäätään
alueella, voi inventoinnin tehdä myös kutuajan jälkeen kesällä. Toisaalta kutuaikana voidaan kartoittaa
nimenomaan soidin- tai lisääntymispaikkoja erotukseksi mahdollisista kesäaikaisista elinympäristöistä.
Tämän selvityksen yhteydessä käytettiin soidinääntelyyn perustuvaa kartoitusmenetelmää, jossa
kierretään vesistön rantoja ja lasketaan äänteleviä koiraita kutuaikana. Koska ääntelyyn perustuva
lajinmääritys on yksinäänkin luotettava, ei ulkonäköön perustuvaa lajinmääritystä tämän selvityksen
yhteydessä tehty. Näin pystyttiin välttämään pyydystämisen mahdollisesti aiheuttama häiriö kudun
aikana.
Kartoitusalue määräytyi alustavan ruoppaussuunnitelman ja potentiaalisesti sopivien elinympäristöjen
mukaan. Alue kierrettiin mahdollisimman tarkasti rantoja pitkin ja kartoitukset keskitettiin sopivan
näköisten allikoiden ja avo-ojien läheisyyteen. Tyynellä säällä yksittäisen viitasammakon ääni kuuluu vain
joitain kymmeniä metrejä, mutta tiheä soidin voi kuulua hyvällä kuuluvuudella jopa noin kahdensadan
metrin päähän.
Alueella liikkumista rajoittaa vaikeasti liikuttavat pensaikkoiset ja tulvivat luhta-alueet sekä laajat ojat,
osittain myös aktiivisessa laidunnuksessa olevat laitumet. Tämän takia osa viitasammakkokartoituksesta
piti suorittaa kauempaa kuuntelemalla soidinta ja arvioimalla sen rajat.
Viitasammakoiden soidin kestää tavallisesti vain pari viikkoa ja sen ajankohta vaihtelee sekä vuosittain
että paikan mukaan. Myös sää vaikuttaa sammakoiden ääntelyaktiivisuuteen ja toisaalta kartoittajan
havainnointimahdollisuuksiin. Koska inventoinnin ajoitus on sammakkoselvityksen luotettavuuden
kannalta erittäin tärkeää, seurattiin viitasammakoiden yleistä havainnointia eläinmuseon Hatikkatietokannasta. Selvitysalueelle tehtiin yhteensä kolme viitasammakoiden maastokäyntiä sekä yksi
valokuvauskäynti, jolloin tarkistettiin alueen tarkemmat rajat.
Havainnointia suoritettiin kolmena yönä: 23.4. klo 20.30-22, 28.4.2015 klo 20.30-21.30 ja 01.30-02
sekä 8.5.2015 klo 19.50-21.00.
23.4. alkuilta oli tuulinen mutta melko lämmin ja puolipilvinen. Lämpötila oli alkuillasta noin 10° C.
Viitasammakoiden soidin oli voimakasta.
28.4. sää oli lämmin, tyyni ja vähäpilvinen. Viitasammakkojen soidinta kuultiin jonkin verran.
8.5. oli lämmin, tyyni ja vähäpilvinen yö, mutta viitasammakkojen soidin oli jo pääosin ohitse.
Alueelle tehtiin myös valokuvauskäynti 22.5.2015. Maastotöistä vastasi Janne Koskinen.
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2.3

Tulokset
Sammalsillansuon kosteikolla todettiin runsaasti soidintavia viitasammakoita muutamalla osa-alueella.
Suurin osa viitasammakoista – useita kymmeniä - soidinsi pienillä luhta-allikoilla alueen koillisosissa.
Tämän lisäksi muutamia yksilöitä havaittiin Sammalsillanojan pääuoman varressa (kuva 2-1).
Viitasammakoiden tiheimmät esiintymisalueet olivat alueen keski- ja koillisosien lammikoilla. Kuvan 2-2
lampareella havaittiin noin 20–30 viitasammakkoa. Raportin kansikuvassa on koillisin lammikko, jossa
havaittiin noin 30 viitasammakkoa.

Kuva 2-1. Viitasammakoiden lisääntymisalueet Sammalsillansuolla.

.
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Kuva 2-2. Viitasammakoiden tiheimmät esiintymisalueet olivat alueen keski- ja koillisosien lammikoilla. Kuva
otettu 22.5.2015.

Viitasammakon soidin oli runsaimmillaan huhtikuun viimeisellä viikolla, vaimentuen nopeasti toukokuun
alussa. 24.4.2015 tehdyllä maastokäynnillä Sammalsillansuolla soidinsi kymmeniä viitasammakoita, 28.4.
viitasammakot soidinsivat samoilla alueilla, mutta äänessä oli jo hieman vähemmän yksilöitä. 8.5.
havaittiin enää muutamia yksilöitä ennalta tutuilla paikoilla.

2.4

Muut sammakkoeläinhavainnot
Tavallisia sammakoita (Ranta temporaria) havaittiin muutamia alueen keski- ja koillisosissa.
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3.

SUDENKORENTOSELVITYS

3.1

Yleistä sudenkorennoista
Suomessa tavatuista 62 sudenkorentolajista kuusi on mainittu EU:n luontodirektiivin IV(a)-liitteessä.
Näiden lajien lisääntymispaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä ja lajien yksilöt on
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Nastolan alueella elää järviympäristössä kolme em. lajiryhmän
sudenkorentoa: lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), sirolampikorento (L. albifrons) ja
täplälampikorento (L. pectoralis) (Mäkinen 2014). Sirolampikorento lisääntyy ensisijaisesti suolammilla,
mutta toisinaan lajia tavataan myös pinnanmyötäisesti umpeenkasvavilla järven lahdilla.
Lummelampikorentoa tavataan sellaisilla lammilla ja lahdissa, joissa on kelluslehtistä kasvillisuutta kuten
lumpeita (Nymphaea spp.) tai ulpukkaa (Nuphar lutea). Lummelampikorentoa tavataan runsaimmin
luontaisesti rehevillä tai lievästi rehevöityneillä ns. lintuvesillä. Täplälampikorentoa tavataan JärviSuomessa ja Hämeessä kaikkein rehevimmillä järvillä, ja sen elinympäristöä luonnehtivat usein laajat
järviruoko- (Phragmites australis) ja järvikortekasvustot (Equisetum fluviatile). Sekä lumme- että
täplälampikorentoa
tavataan
toisinaan
runsaasti
monimuotoisissa
vesistöissä,
joissa
järviruokokasvustojen seassa on pieniä, runsaskasvustoisia allikoita, suojaisia poukamia ja laajempia
kelluslehtisten hallitsemia alueita. Sammalsillansuon alue sopii elinympäristönsä puolesta parhaiten
nimenomaan
täplälampikorennolle.
Muiden
direktiivisudenkorentojen
osalta
alue
on
joko
levinneisyysalueen ulkopuolella tai ympäristöltään soveltumaton.
Sudenkorennot viettävät toukkana matalassa rantavedessä 1-2, toisinaan jopa 3 vuotta. Aikuiset
sudenkorennot viettävät nuoruusvaiheensa hyönteisiä saalistaen vesistöä ympäröivillä hakkuuaukeilla,
pelloilla, rantaniityillä ja muilla avoimilla ja aurinkoisilla alueilla. Sukukypsyyden saavuttuaan yksilöt
palaavat vesistön ääreen lisääntymään. Aikuisvaihe kestää vain muutamasta viikosta pariin kuukauteen,
joten sudenkorento viettää suurimman osan elämästään toukkana vedessä. Koska sudenkorennon toukat
saalistavat vesikasvillisuuden tai pohjakarikkeen suojissa näköaistinsa avulla, vesistöjen fysikaalisilla tai
kemiallisilla muutoksilla voi olla suuri vaikutus lajien elinoloihin. Yleisesti ottaen vesistöjen
rehevöityminen ja rantojen ruoppaukset ovat sudenkorentojen kannalta haitallista, vaikka jotkin lajit
voivatkin hyötyä rehevöitymisestä. Toisaalta umpeenkasvavien luhtien kohdalla ruoppaukset ja luhtien
avaaminen tuottavat sudenkorennoille uusia elinympäristöjä. Esimerkiksi Lintulahdet Life –hankkeessa on
luhta-alueille ruopattu pieniä allikoita, jotka täplälampikorento asutti nopeasti (Korkeamäki 2014).
Siro-, lumme- ja täplälampikorennon kannalta on tärkeää, että elinympäristön luontainen vesikasvillisuus
säilyy, että vesi ei samennu kiintoaineksesta tai humuksesta ja että rantavyöhyke säilyy luonnontilaisena.
Umpeenkasvaneeseen tai muuten muodoltaan ehyeen rantaan tai luhtaan kaivettavat erilaiset uomat ja
allikot lisäävät matalan rantavyöhykkeen määrää, mikä tarjoaa lampikorennoille lisää elinympäristöjä.
Rantojen ruoppaamisessa on kuitenkin huomioitava kaivamisen aiheuttama hetkellinen vesistön
samentuminen
ja
vesikasvillisuuden
tuhoutuminen,
minkä
vuoksi
vesirakennustyöt
lajien
lisääntymispaikkojen läheisyydessä olisi hyvä jaksottaa useammalle vuodelle, jotta lajisto ehtii siirtyä
uusille elinympäristöille. Koska sudenkorentojen lisääntymispaikoilla on toukkia ympäri vuoden,
ruoppausten yms. vesistörakennustöiden vuodenajalla ei ole suurta merkitystä. Kesäaikaan tehtävä
vesikasvillisuuden niitto tärkeillä lisääntymisalueilla on kuitenkin lajien kannalta haitallista, sillä
esimerkiksi lummelampikorentokoiraat varaavat reviireikseen kelluvia lumpeiden ja ulpukoiden lehtiä.
Lisäksi naaraat munivat vesikasvillisuuden sekaan.
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3.2

Menetelmät
Rahoitettujen lampikorentojen esiintymistä kartoitettiin Sammalsillansuolla kolmella käynnillä 29.6.,
14.7. ja 27.7.2015. Tämän lisäksi alueella käytiin myös 22.5. valokuvaamassa, jolloin myös tarkkailtiin
sudenkorentoja. Kartoitusalue oli sama kuin muissakin alueella tehdyissä selvityksissä (kuva 1-2).
Maastotöistä vastasi Janne Koskinen.
Ajankohta valittiin lampikorentojen Etelä-Suomessa kuluvana vuonna havaitun esiintymisajankohdan
perusteella. Kartoitusajankohta oli kylmästä kesästä johtuen myöhäisempi kuin niin sanottuina
normaalivuosina, sillä sudenkorentojen lento oli myöhässä. Kartoituksen yhteydessä kirjattiin ylös kaikki
havaitut sudenkorentolajit, mutta lukumääriä kaikista lajeista ei arvioitu.
Maastokäynneillä kierrettiin alueen lammikkoalueet reunoja pitkin, etsien reviiriä pitäviä tai ruokailevia
sudenkorentoja silmin ja kiikareilla. Varsinkin sukukypsät täplälampi- ja lummelampikorentokoiraat on
helppo määrittää kaukaakin niiden näkyvän värityksen ja käyttäytymisen perusteella, jolloin korentoja ei
tarvitse pyydystää. Maastokäyntien yhteydessä tarkkailtiin korentoja myös ympäröivien peltoaukeiden,
laidunniittyjen ja rantapensaikkojen lähellä, sillä varsinkin naaraat ja nuoret sudenkorennot liikkuvat
usein hieman kauempana vedestä.
29.6. kartoitussää oli aurinkoinen, mutta tuuli yltyi kovaksi kartoituksen alussa ja haittasi kartoitusta.
Lämpötila oli noin +20 ja pilvisyyttä ei juuri ollut.
14.7. kartoitussää oli hyvä, tyyni ja lämmin. Lämpötila oli +20, tuuli oli heikkoa 1-3m/s, pilvisyyttä oli
vähän.
27.7. sää oli kohtalainen. Lämpötila oli noin +19 ja sää oli epävakainen ja puolipilvinen. Sadetta tuli
kuurottain.
Kesä 2015 on ollut Etelä-Suomessa sudenkorentojen kannalta heikko johtuen kesäkuun runsaista sateista
ja harvoista aurinkoisista päivistä. Usean lajin päälentokausi on ollut 2-3 viikkoa myöhässä heinäkuun
alussa ja havaitut yksilömäärät ovat olleet tavanomaista alhaisempia, mikä tulee ottaa huomioon kesän
2015 havaintojen yksilömääriä tulkittaessa.

3.3

Tulokset

3.3.1 Rauhoitetut sudenkorennot

Alueella ei havaittu yhtäkään rauhoitettua tai uhanalaista sudenkorentolajia. Alueella olevat pienet
allikkoalueet ovat täplälampikorennolle potentiaalisesti sopivaa elinympäristöä, mutta lajia ei havaittu
alueella.
3.3.2 Muut sudenkorennot

Alueella havaittiin erittäin vähän sudenkorentolajeja ja -yksilöitä. Lajisto on tyypillistä Lahden seudulla
rehevöityneillä lammilla ja järvenlahdilla tavattavaa lajistoa (Taulukko 3-1). Huolimatta alueen läpi
virtaavasta ojasta, varsinaisia virtavesilajeja ei tavattu alueella. Suhteellisen vähäinen sudenkorentojen
kokonaismäärä sekä lajien vähälukuisuus voi osittain selittyä vuoden 2015 poikkeuksellisen kolealla
säällä, mutta osaltaan se johtuu luultavasti myös Sammalsillansuon kosteikon pienestä vesipinta-alasta
ja ympäröivän lehtimetsän varjostavuudesta.
Taulukko 3-1. Alueella havaitut sudenkorentolajit.
Laji
Sirokeijukorento
Isotytönkorento
Sirotytönkorento
Vaskikorento
Kirjoukonkorento
Ruskoukonkorento
Ruskohukankorento
Isolampikorento
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Tieteellinen nimi
Lestes sponsa
Erythromma najas
Coenagrion pulchellum
Cordulia aenea
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Libellula quadrimaculata
Leucorrhinia rubicunda

Huomioita
Yksittäisiä
1-2
Yksittäisiä
Yksittäisiä
1
1-2
Melko vähälukuinen
Muutamia

4.

LINNUSTOSELVITYS

4.1

Menetelmät
Alueelle tehtiin kosteikkolinnustoselvitys. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kosteikkoalueella pesivät
merkittävät lintulajit ja niiden parimäärät. Selvitys suoritettiin kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies
& Väisänen 1988), jolla saadaan kattava kuva pienialaisten kohteiden lajistosta. Selvitysalue kierrettiin
jalkaisin lävitse ja havaitut merkittävät lintulajit merkittiin kartalle. Kahden käynnin tuloksia vertailemalla
arvioitiin, onko kyseessä pysyvä reviiri vai onko havainnossa kyse vain muuttomatkalla levähtäneestä
yksilöstä.
Hankkeessa ei selvitetty kaikkia pesiviä lintulajeja ja niiden parimääriä, vaan laskenta keskitettiin
merkittäviksi arvioituihin lintulajeihin. Näitä olivat uhanalaisten ja silmälläpidettävien sekä lintudirektiivin
liitteen I lintulajien lisäksi mm. kahlaajat, vesilinnut, rantakanat ja sellaiset varpuslinnut, joiden voidaan
katsoa ilmentävän elinympäristön tilaa. Näistä lajeista arvioitiin parimäärät sekä reviirien ydinalueet.
Kartoitukset tehtiin aamulla auringonnousun jälkeisenä aikana, jolloin kosteikkolinnut ovat äänessä, ja
ääntelemättömät linnut helpoiten havaittavissa.
Kartoituksia suoritettiin kahtena päivänä: 29.5. ja 4.6.2015. Tämän lisäksi alueelta saatiin lintuhavaintoja
myös viitasammakkokartoitusten ohessa 23.4., 28.4. ja 8.5.2015 sekä 22.5. suoritetulla
valokuvauskäynnillä. Sudenkorentokartoitusten ohessa ei saatu merkittäviä lintuhavaintoja niiden
ajankohtien takia. Maastoselvityksistä vastasi Janne Koskinen muina päivinä, paitsi 4.6. kartoituksen teki
Jussi Mäkinen

4.2

Tulokset

4.2.1 Huomionarvoiset pesimälajit

Alueella tavattu lintulajisto oli melko tavanomaista, eikä häiriöherkkiä tai harvinaisia kosteikkolintuja
tavattu. Alueen merkittävimmät lajit olivat rehevien rantametsien varpuslintuja tai ympäröivillä
peltoalueilla pesineitä kahlaajia ja rantakanoja. Alueella tavatut huomionarvoiset lajit ja niiden
parimääräarvio on esitetty taulukossa 4-1. Reviirien sijainnit on esitetty kuvassa 4-2. Lajien kuvaukset on
esitetty jäljempänä.
Taulukko 4-1. Merkittävät havaitut lintulajit ja arviot reviirien määristä

Laji
Ruisrääkkä
Punavarpunen
Kuhankeittäjä
Sirittäjä
Viitakerttunen
Tavi
Taivaanvuohi
Kultarinta
Satakieli
Töyhtöhyyppä
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Tieteellinen nimi
Crex crex
Carpodacus erythrinus
Oriolus oriolus
Phylloscopus sibilatrix
Acrocephalus dumetorum
Anas crecca
Gallinago gallinago
Hippolais icterina
Luscinia luscinia
Vanellus vanellus

Arvio parimääristä
1
3
1
4-6
1
1-2
4
5-8
1
1

Status
Lintudirektiivi
Silmälläpidettävä
Silmälläpidettävä
Silmälläpidettävä

Kuva 4-2. Merkittävä pesimälajisto ja arvioidut reviirien ydinalueet tai pesinnät.

Ruisrääkkä (Crex crex) Lintudirektiivi
Ruisrääkkiä havaittiin 1 soidintava yksilö rajausalueen ulkopuolella, Mäenpään voimalinjan koillispuolella.
Havaintopaikka on merkitty kuvaan 4-1.
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) silmälläpidettävä
Punavarpusia havaittiin kaavoitusalueella kolme koiraslintua. Laji on taantuva pitkänmatkan muuttolintu,
joka suosii puoliavoimia pensaikoita, kosteikkojen reunoja ja nuoria lehtometsiä. Yksi koiras oli aivan
havaintoalueen pohjoisrajalla Sammalsillantien varressa, ja reviiri osunee osittain Sylvöjärven eteläpään
rantaluhdille. Punavarpusreviirit on merkitty karttaan 4-1.
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) silmälläpidettävä
Kuhankeittäjä havaittiin alueella sekä 29.5. että 4.6., joten kyseessä voidaan tulkita olevan vakioreviiri.
Kuhankeittäjä on Lahden seudulla melko vähälukuinen. Lajin päälevinneisyysaluetta on Järvi-Suomi, ja
laji on melko yleinen esimerkiksi Sysmän ja Hartolan alueilla ja tästä itään aina Etelä-Karjalan
pohjoisosiin ja Saimaan järvialtaan eteläosiin saakka. Nastola on päälevinneisyysalueen etelärajan
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tuntumassa. Kuhankeittäjä suosii elinympäristönään erilaisia lehtipuuvaltaisia metsiä, jotka ovat usein
peltojen ja viljelysmaiden tuntumassa. Kuhankeittäjäreviiri on merkitty karttaan 4-1.

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) silmälläpidettävä
Sirittäjä on valoisien lehtipuuvaltaisten rantametsien sekä lehtipuuta kasvavien vanhempien sekametsien
laji. Laji on runsas Sammalsillansuon alueella, ja kokonaisparimääräksi arvioitiin 4-6 reviiriä. 29.7.
tehdyllä sudenkorentokäynnillä havaittiin kaksi poikuetta aiemmilla reviireillä. Sirittäjäreviireitä ei ole
merkitty karttaan; laji on runsas pitkospuureitin varren koivikoissa.
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
Viitakerttunen on elinvoimainen mutta vähälukuinen pensaikkojen, pellonreunojen, pakettipeltojen ja
muiden pensaistoisten puoliavointen maiden laji. Viitakerttusia havaittiin yksi laulava koiraslintu. Reviiri
on merkitty karttaan 4-1.
Tavi (Anas crecca)
Tavi on yksi runsaimmista vesilinnuistamme ja ainut vesilintu, jonka voidaan varmuudella katsoa pesivän
selvitysalueella. Alueella pesi 1-2 tavia. Tavireviireitä ei ole merkitty karttaan.
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
Taivaanvuohia havaittiin viitasammakkokartoituksen yhteydessä noin neljä soidintavaa koirasta. Arvioidut
reviirien ydinalueet on merkitty karttaan. Taivaanvuohen tapauksessa reviirien varmuus on muita lajeja
alhaisempi, sillä muuttavat taivaanvuohet soidintavat herkästi sopivilla alueilla, ja lajin hiljennyttyä
pesinnän todistaminen on erittäin vaikeaa.
Kultarinta (Hippolais icterina)
Kultarinta on pellonreunojen, pihamaiden, puistojen ja valoisien lehti- ja lehtometsien laji, jota tavataan
useimmiten lähinnä yksittäin. Laji on Sammalsillansuolla hyvin runsas ja 5-8 arvioitua reviiriä on
huomattavan suuri määrä alueen melko pieni pinta-ala huomioiden. Reviireitä ei ole merkitty karttaan;
laulavia yksilöitä tavattiin lajityypillisesti pääasiassa alueen avoimempia osia reunustavissa metsissä.
Kultarinta muodostaa usein löyhiä ryhmiä, ja paikallisissa tihentymissä kanta voi Uudellamaalla olla 9-12
paria neliökilometrillä (Solonen ym. 2010). Tähän verrattuna Sammalsillansuon kultarintatiheys oli hyvin
korkea, mutta alue oli lajille hyvin soveltuva.
Satakieli (Luscinia luscinia)
Satakieli on elinvoimainen pensaikoiden ja kosteikkoalueiden yölaulaja, jonka kova ja kuuluva laulu on
monille tuttu. Satakieliä havaittiin ehkä yllättäen vain yksi yksilö, joka on merkitty karttaan 4-1.
Metsäviklo (Tringa ochropus)
Alueella havaittiin yksi metsäviklo. Reviiriä ei ole arvioitu kartalle. Metsäviklo havaittiin sekä 29.5. että
4.6. ja se soidinsi alueella. Laji pesii esimerkiksi vanhoissa rastaanpesissä metsäalueilla.
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
Töyhtöhyyppiä havaittiin hieman yllättäen vain yksi poikue alueen länsipuolella. Alueen itäpuoleisella
laidunniityllä ei havaittu töyhtöhyyppäpoikueita, vaikka alueella olikin 1-2 soidintavaa töyhtöhyyppää
kevätaikaan, ja vaikka alue on päällisin puolin töyhtöhyypälle sopivaa maastoa. Töyhtöhyypän poikueen
sijainti on merkitty karttaan 4-1.
4.2.2 Muu lajisto

Alueelta on tehty havaintoja myös muista kosteikkolajeista, mutta vuonna 2015 seuraavien lajien
pesintää ei todettu selvitysalueella:
Kurki (Grus grus) Lintudirektiivi
Alueelta on havaintoja kurjesta vuodelta 2014 (Tieokas 2014) ja kurkien havaittiin ruokailevan alueen
itäpuolen laitumella. Varmaa havaintoa kurjen reviiristä alueella ei saatu. Nastolan alueen pelloilla
havaittiin koko kesän ajan yksittäisiä kurkia.
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Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Lintudirektiivi
Alueella havaittiin yksittäinen laulujoutsen 22.5., mutta pesintää ei todettu. Läheisellä Sylvöjärvellä pesii
ainakin yksi laulujoutsenpari, tämän lisäksi havaittiin 1-2 joutsenta, jotka saattoivat olla niin sanottuja
”luppojoutsenia” eli pesimättömiä lintuja. Nastolan alueen ja Uudenkylän pelloilla oli koko kesän ajan
silloin tällöin yksittäisiä laulujoutsenia.
Nuolihaukka (Falco subbuteo)
Sylvöjärven alueella pesii ainakin kaksi paria nuolihaukkoja. Näistä yksi havaittiin lentämässä alueen yli.
Laji ei selvityksen perusteella pesi Sammalsillansuon selvitysalueella.

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän selvityksen yhteydessä Sammalsillansuolla todettiin sijaitsevan luonnonsuojelulain 49 §:n
tarkoittama viitasammakon lisääntymis- tai levähdyspaikka. Soidintavia viitasammakkokoiraita havaittiin
kymmeniä yksilöitä alueen lampareilla. Alueella on runsaasti viitasammakolle sopivaa elinympäristöä.
Uhkina ovat umpeenkasvu sekä vedenlaadun heikkeneminen. Sammalsillansuolta on suora ekologinen
yhteys Sylvöjärven vahvaan viitasammakkoesiintymään.
Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain
49 §:n nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevaan rajoitukseen on
yksittäistapauksissa mahdollista hakea poikkeuslupaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituin perustein, mikäli poikkeamisesta ei ole haittaa
viitasammakkokannan suotuisan suojelutason säilymiselle.
Alueella ei havaittu rauhoitettuja tai luontodirektiivin liitteissä IV(a) tai II mainittuja sudenkorentolajeja.
Alueen kosteikkolinnusto ei ole erityisen edustavaa ja todennäköisesti kärsii alueen umpeenkasvusta.
Alueen merkittävimmät lintulajit ovat rantametsien lajistoa. Sammalsillansuon linnustossa ei havaittu
uhanalaisiksi luokiteltuja lintulajeja. Silmälläpidettäväksi luokiteltuja lajeja havaittiin kolme,
punavarpunen, sirittäjä ja kuhankeittäjä.

Lahdessa 7.8.2015,
RAMBOLL FINLAND OY

Jussi Mäkinen
Projektipäällikkö, FM
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FM (biologia)
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Uudenkylän osayleiskaavan luontoselvitys, ote: Sammalsillan alue.

KANSALLISESTI ARVOKAS ALUE

Huom. edellä luontodirektiivin (IV) lajit viitasammakko ja saukko ja
lintudirektiivin (I) laji kurki.

Johdanto

Uudenkylän historia on pitkä ja vaiheikas ja sen luonto kiehtova ja monimuotoinen. Muutaman
vuosituhannen verran ihminen on muokannut Uudenkylän lähiympäristöä ja hoitanut maisemaa
rakentamalla itselleen asumuksia, perinnemaisemaa. Maisemanhoidon ohessa kehitettäisiin
toimintaperiaatteita luontopalvelukeskukselle sekä rakenteita, jotka tukisivat luontopalvelukeskuksen toimintoja.
Hanke sai hyväksynnän vuoden 2001 syksyllä ja aloitti 2002 helmikuussa. Sammalsilta-hankkeessa ovat mukana Manna ry, Uudenkylän kyläyhdistys ry, Uudenkylän osakaskunta, Nastolan
Luonnonsuojelu ry ja Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Hanke on osallistunut eri tapahtumiin ja järjestänyt niitä myös itse. Selkeimmät, silmin nähtävät tulokset on saavutettu maisemanhoidon saralla.
Ennen hanketta ja sen aikana ovat useat henkilöt tarkastelleet Uudenkylän historiaa, Sammalsillan luontoa ja Sylvöjärven tilaa. Muistiinpanot, inventointilistaukset ja tutkimukset ovat olleet
verraton apu pohjaksi hankkeen julkaisulle, jossa ilmenevät muun muassa alueelta tehdyt lintuynnä muut luontohavainnot. Tämä alueellinen tietopaketti palvelee mm. kouluja, alueen asukkaita ja muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä.
Luontopalvelukeskuksen kehittämiseen ja perinnemaisemanhoitoon keskittyneen EUhankkeemme ovat mahdollistaneet ETPÄHÄ ry, EMOTR, Suomen valtio, Nastolan kunta ja
Manna ry sekä talkootyön osalta Uudenkylän kyläyhdistys ry, Uudenkylän osakaskunta, Nastolan Luonnonsuojelu ry ja Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys.
Uudenkylän luontoa ja sen taustoja käsittelevän julkaisun on tarkoitus auttaa ja kannustaa
havainnoimaan monimuotoista, vaiheikasta, mutta lähes unohduksiin jäänyttä aluetta Päijät-Hämeessä.
Sari Dufva
Sammalsilta-hankevetäjä
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Sattumuksia Sammalsillalla “Katsokaa taivaan lintuja”
Markku Sakari Meriluoto
Se alkoi Sammalsillalta
Ensimmäinen Salpausselkä muodostaa
Uudessakylässä mahtavan maisemarajan.
Mannerjään reuna pysähtyi 12 600 vuotta
sitten Uuteenkylään, Mustakalliontielle. Pysähdys kesti yli kaksisataa vuotta. Jäätikköjoet
virtasivat, kuljettivat, lajittelivat ja läjittivät maaainesta. Syntyi 600 kilometriä pitkä
reunamuodostuma Hankoniemeltä Uudenkylän kautta Laatokan Karjalaan, Matkaselän
asemalle. Puutarhatien puolella Baltian jääjärvi
myrskysi Tallinnan takaa Kanervan kivikkoon.
Aavalla kohosi vain Suursaaren laki kuin
norpan selkä.
Aika kului, vesi laski, maiseman lukko paljastui.
Ensimmäisen Salpausselän eteläiselle juurelle
päättyy nyt tummien havumetsien ja vauraiden
viljelysten Uusimaa. Päärata saavuttaa korkeimman sijaintinsa pari kilometriä Uudenkylän asemalta länteen, Ullankankaan deltan
reunassa Piiankalliolla. Siitä Helsinkiin ja
Pietariin on pelkkää alamäkeä! Salpausselän
laelta, Uudenkylän seurojentalon viereltä
Kivismäeltä pohjoiseen avautuu tyystin toisenlainen maailma. Annettakoon paikan nimeksi
Kuninkaanharju, ihailihan kaksi Ruotsi-Suomen hallitsijaa sieltä samaa näköalaa kuin me.
Ensimmäisen Salpausselän pohjoiselta
juurelta alkaa Järvi-Suomi, lehtevien metsien,
monipolvisten vesistöjen, viehättävien

kyläviljelmien, mäkien ja laaksojen
pienpiirteinen mosaiikki, maamme laajin
maisema-alue. Se ulottuu Uudenkylän vanhasta asutuksesta, Uudenkylän - Pönnölän
peltoaukealta, Sylvöjärveltä aina Ylä-Savon
tuolle puolen, Kainuun rajoille, Oulujärven
rantaan asti.
Salpausselän takaa järviseudulta moni
muuttolintu löytää levähdyspaikkansa tai
pesimäpiirinsä ja retkeilijä kohteensa.
Sammalsillansuon alue on ollut minulle koulupoikavuosista alkaen lintuharrastuksen kehto
ja luontoretkien pääkohteita asuinpaikasta ja
elämänvaiheesta riippumatta. Kulku sinne alkoi
Uudenkylän naskalien uimareissuista, jatkui
isän kanssa katiskaa kokien ja muotoutui ajan
myötä herkeämättömästä lintujen seurannasta
elämykselliseksi luonnon nautinnaksi, lopulta
huoleksi arvokkaan perinnemaiseman tulevaisuudesta.
Seuraavat esimerkit poimivat vain satunnaisia
sirpaleita tuhatsivuisten havaintokirjojen
sisällöstä. Merkinnät ovat tarpeen vaatimalla
tavalla yksityiskohtaisia, mutta todentavat
samalla Sammalsillansuon alueen merkitystä
maailmankuvani muotoutumisessa. Havainnot
esittäessäni tunnen inhimillisen vajavuuteni
yrittäessäni kuvata, mikä on kaiken sen ydin,
jota ylpeänä kutsun kotiseudukseni, mikä on
“paikan henki”, genius loci.
Polkupyörä- ja patikkaretkellä yön yli Sammalsillan maisemissa kuuluu väsyäkin, kärsiä
vilua - toukokuun yö on kylmä! - märkää,
nälkää, ja joskus venyä kestokyvyn rajoille.
Lampaansyöjien Valtteri toisaalta todisti
hengen virkistyvän ja voimavarojen lisääntyvän seuraavaa retkeä varten.
Koettelemuksissa vasta löytää itsensä,
vahvuutensa ja heikkoutensa, vaatimattoman
sijansa luonnon suuressa järjestelmässä.
Sammalsillansuon alue, rehevässä
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monimuotoisuudessaan paratiisimainen
hämäläisen luonnon runsaudensarvi, uinuu
päivällä ja elää yöllä. Nocturne avaa kätkönsä
etsijälleen, joka jaksaa valvoa ja osaa nöyrästi
sulautua vähäiseksi osaksi kesäisen yön
elämän rikkautta. Silloin saa kokea
löytöretkeilijän riemua, aistia uusia asioita,
nauttia ainutkertaisista elämyksistä, joista jää
elämän mittainen muisto.
Lintuharrastus on luonnonharrastuksen miesvoimaisin (mutta onneksi yhä enemmän myös
naisvoimainen!) ilmentymä ja aktiivit keskimäärin maastokelpoisin kansanosa. Harrastajien havainnot tallentavat arvokkaalla tavalla
luonnonhistoriaa ja palvelevatlintutiedettä
suorastaan kantavana voimana. Merkintöjen
tulee siksi tarvittaessa kelvata vaikka käsikirjan tekijälle tai rariteettikomitean arvioitaviksi.
Lintutieteelliset yhdistykset kautta maan
kokoavat havainnot ja julkaisevat ne, myös
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Päijät-Hämeessä. Lintuhavaintojen kirjoittaminen palvelee parhaimmillaan sekä yleisiä että
yksityisiä päämääriä. Tarkkuudesta tinkimättä
lintuhavainto voi myös kuvastaa ainutlaatuisia
henkilökohtaisia elämyksiä ja tunteita. Havainnoinnin mielekkyys kasvaa näin olennaisesti,
ja onhan lintuharrastus muutenkin kivaa!
Kirjoitin lintuhavainnoistani alusta alkaen
pienimuotoisia esseitä aina kun ainekset
antoivat myöten, ihmeitä tavoittelematta.
Kirjoitustaidon keskeytymätön vaaliminen
tylsän arkityön ohessa auttoi aikoinaan ratkaisevasti saavuttamaan aikuislukiossa äidinkielen oppimäärän kympin.
Jokainen voi muotoilla oman lintuharrastuksensa mahdollisuuksiensa ja
mieltymystensä mukaan, ankarasta
pinnabongauksesta leppoisaan
satunnaisseurantaan. Moni kypsyy ennen

Kuva 57, (vasemmalla) Sammalsillalta kaakon suuntaan. Alla virtaava Sammalsillanoja on perattu edellisenä talvena
kaivinkoneella, pitkäpuomisella “Hullu-Jussilla”. Kaivumaat on läjitetty etäälle uomasta laajalle luhtaniitylle, joka keväisin
peittyi tulvaveden alle kuin Niilin laakso. Matalan pajupensaston lisäksi niityllä kasvoi muutamia yksittäisiä hieskoivuja.
Niistä siementyi luhdan kuivuttua nykyinen, jo kahteen kertaan harvennettu koivikko, nimistökartassa Pensasniitty
lähtötilanteen mukaisesti. Taustalla vasemmalla näkyvät Peltokallion hakakoivikko ja keskellä Heinolantien takana
Pönnölänmäelle vievän Männistöntien metsäsaareke. Kuva (1960) Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 58, (oikealla) Sammalsillalta etelään Sammalsillanojan varteen. Perkauksen jälkeen rannat ovat
muutamassa vuodessa verhoutuneet kasvillisuuteen. Pensasniitty vasemmalla on vielä sangen avoin,
mutta pajupensasto rehevöityy etenkin oikealla Pensastoalueella. Uoman päässä Sammalsillanojaan liittyy
Kuoppalanoja ja vasemmalla näkyy Lietelammien koivikko. Taustalla kohoaa Ensimmäinen Salpausselkä
Uudessakylässä ratapihan kohdalla. Kuva (1960-luvun alkupuolisko) Markku Sakari Meriluoto.

pitkää jaloimpaan asteeseen, aidoksi
luonnonsuojelijaksi. On kuitenkin asia, josta ei
kannata tinkiä. Tieteelliset nimet ovat tutkimuksen kansainvälinen kieli ja niiden hallinta
jokaisen lintuharrastajan kunnia-asia. Latinot
kannattaa opetella havaitakseen aikaa myöten, että muisti säilöö tavanomaisen yli kahdensadan elämänpinnan, “eliksen”,
nimivarannon yhtä varmasti kuin pankkikortin
koodin, Jaakobin pojat ja hääpäivän.
Tervetuloa kanssani lintupainotteiselle luontoretkelle Sammalsillansuon alueelle toukokuussa 2002:

Linturetken yleistiedot
2002-05-30 klo 16.15 - 18.30; 20.30 2002-05-31 klo 11.00 (16.45)
Lämpötila:
+23oC Uusikylä /17
+18oC Uusikylä /09
+24oC Lahti /15

Pilvisyys:
Tuulisuus:

0/10
S1 - 0; yöllä tyyntä / viriä; W1 /
07 - W2
Ilmanpaine: 762 mm/Hg
Linturetki:
Lahti, Kokkokallio - Uusikylä Heinolantie - Sammalsillansuon alue (- Toivonojantie - Toivonoja 01-02/) - Heinolantie Uusikylä - Nastola kk - Lahti, Kokkokallio.
Yleistietojen rakenne samoin kuin Sammalsillansuon alueen omatekoinen paikannimistö
ovat säilyneet samanlaisina harrastukseni
alusta alkaen. Yleistiedoista selviävät linturetken aika, sää ja reitti. Kokonaisaika on
sulkeissa (16 h 45 min.). Lämpötila
kellonaikoineen on peräisin paikallisista
havaintopisteistä: Uusikylä Upon portilta, Lahti
säähavaintoasemalta (sanomalehdestä).
Pilvisyys ja pilvityypit ilmaisevat horisontin
peittävyyden kymmenesosina; esimerkiksi 8/
10 (Sc-As /15) tarkoittaa, että
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kumpukerrospilvet (Stratocumulus) ja verhopilvet (Altostratus) yhdessä peittävät 80 %
horisontista klo 15 aikaan - tyypillinen iltapäivän pilviyhdistelmä enteilee yöksi sadetta. 0/
10 kuvaa selkeää säätä. Tuulen voimakkuuden
yksikkö on vanhan asteikon mukaisesti bofori
ja suunta kansainvälinen kirjainlyhenne,
esimerkiksi S = etelä. Ilmanpaineen luen kodin
ilmapuntarista retken aluksi ja lopuksi. Reitistä,
jonka olen kulkenut tavan mukaan polkupyörällä ja jalan, luettelen tärkeimmät etapit.
Esimerkissä olen pistäytynyt kuulostelemassa
yölaulajia Sammalsillansuon alueen lisäksi
Toivonojan suunnalla 01-02 välisenä aikana.
Kaikki kesäyön linnut
Seuraavat tiedot sisältävät vuoden 2002
toukokuun lopun kahden lähekkäisen yön
lintuhavainnot (2002-05-25...26 ja 2002-0530...31). Näin saa yhden havainnoitsijan jäljiltä
paremmin yleiskäsityksen alueen runsaasta
lintuelosta. Yöt olivat erilaisia: edellinen leuto,
usvainen, lopulta pilvinen, jälkimmäinen (ks.
yllä) lämmin ja selkeä kahden lähes helteisen
päivän välissä, mutta - mikä tärkeintä - tyyniä
molemmat.
17.30- Useita räystäspääskyjä haki uuden
ojan pohjalle liettynyttä kosteaa savea, arvokasta pesänrakennusainetta, Uimarannantieltä
Mannaan haarautuvan tien vierusta.
Pääskyjen pesimäpaikka oli Mannan toimistorakennuksen räystään alla. Harmaasiepon
sirahtelua kuului Pyykkirannan venevajojen
luota rantakoivuista. Kottaraisemot ruokkivat
pesäpoikasia Uimarannan tienvarren
kivikkolehdon keskiosassa entisessä käpytikan
kolossa, joka sijaitsi haavassa noin neljän
metrin korkeudella, lentoaukko länteen Uimarantaa kohti. Hauskaa, että kottaraiset pesivät
luonnonkolossa uuden, hoidetun ilmeen
saaneessa perinnehaassa. Pyykkirantaan
kuului palokärjen soidinkuikutuksia kaukaa
Sammalsillanlahden takaa lännen suunnalta.
Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen laelta

palokärki oli talvitöinään palastellut
lahokannon. Ensimmäiset kaulushaikaran
puhallukset kantautuivat heikosti jostakin
kaukaa. Isokuovi lensi kuikuttaen Sammalsillanlahden yli määrätietoisesti pohjoiseen muuttomatkallako vielä?
20.20- Valkoviklo lensi suoraan Sammalsillan
yli korkealla matkalla pohjoisille pesimäsijoille
ääntäen kuuluvasti kaksi tuttua sarjaa “tjy-tjytjy-tjy”. Käpytikka äityi varoittelemaan hetken
haavikkoisessa ja pesintään soveliaassa
Mäyrämetsäsaarekkeessa - pesäkolosta esiin
ampaistuaan? Satakieli alkoi laulaa
Pensastoalueen ja läntisen
Kuusimetsäsaarekkeen yhdistävällä lehtimetsäkannaksella tuuheassa
pajukkokulmauksessa pellon reunassa. Luhtakana alkoi äännellä Sammalsillan pielessä (ks.
kuvaus). Satakieli lauloi Ristolanojan varrella.
22.00- Lehtokurppapari taivalsi Sammalsillantien yli Pensasniitylle päin. Luhtakana “lauloi”
entisellä paikallaan. Satakieli lauloi kotvan
Toivonojan pellon takana Pensastoalueen
lounaispuolen lehvästössä. Lehtokurppa lensi
Sammalsillantien yli Länsiluhdalle. Aurinko
laski 22.30 aikaan.
Eväspaikkaani Pyykkirannan korkean kaivon
päältä havaitsin yllättäen pienen jalohaukan
lentävän matalalla suoraan rannan editse
Sammalsillanlahden perukkaa kohti. Kiikarilla
ennätin todeta tutun teräväsiipisen profiilin vailla värihavaintojakin selvästi nuolihaukka!
Hienoa, jos se on asettunut pesimään tänne
laajojen ruovikoiden korentomassan äärelle,
ehkä Hautaan hongikkomäelle, mutta kyllä
Latometsäsaarekkeestakin löytyisi pesänsija.
Olikohan tämä ensimmäinen pesimäaikainen
havaintoni lajista Sammalsillansuon alueella?
Hiljaisen kesäillan rauhassa kuljin
Mäyrämetsäsaarekkeen pohjoisenpuoleista
pellonreunaa seuraten. Olin saada
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Kuva 60, Sammalsilta-hankkeen työn tuloksena riukuaita rajaa Kivimetsäsaarekkeen laidunalueeksi. Lumen verhoama perinneaita kiertyy metsäsaarekkeen pohjoisreunassa Uimarannantien vartta taustan
venevajoille päin.
Kuva 61, Riukuaita vankkoine portteineen Kivikkolehdon reunassa Uimarannantien vieressä, kun
ensimmäinen laidunkesä on onnistuneesti takana. Kuvat 2002-11-20 Markku Sakari Meriluoto.

halvauksen, kun äkkiä Länsiluhdan rantametsän takaa ilmestyi kohdalleni yksinäinen
kurki! Se ärjäisi ankarasti nimensä “gru” ja
lensi matalla hitaasti länteen Toivonojan
pelloille päin. Länsiluhdan pesijäkö, jonka
äskeinen Mäyrämetsäsaarekkeen käpytikan
varoittelu oli valpastuttanut? Minuun sillä ei
ollut ennen havaintoa kuulo- eikä näköyhteyttä
tuuhean rantametsän läpi. Kurki pesivänä
Sammalsillansuon alueella? - saisipa se
asustaa täällä rauhassa.

Kaulushaikara puhalsi muutaman sarjan
arvioni mukaan Sammalsillanlahden itärannalta Salmenkaidan ruovikon suunnasta. Satakieli
lauloi kotvan myös Mäyrämetsäsaarekkeen
edustalla rantalehdossa. Lehtokurppa lensi
Mäyrämetsäsaarekkeen suunnasta Länsiluhdan yli Rantametsäsaareketta kohti. Mahdollisesti sinisorsa rymisteli
Rantametsäsaarekkeen pohjoispuolelta
Länsiluhdan pensasviidasta pesimäsijoiltaan? - Sammalsillanlahdelle.
Muutama satakielen äännähdys kuului
Pensastoalueen luoteiskulmasta taajasta
pajuvaltaisesta pensastosta. Lehtokurppa lensi
jälleen Sammalsillantien yli
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Rantametsäsaarekkeen ohi Pensastoalueelle.
24.00- Toivonojan ruovikkorannoilta kantautui
muutaman naurulokin tora. Jo aikaa sitten
sieltä katosi pesimäkolonia, jonka turvissa
asustivat punasotkat, tavit ja monet muut arat
puolisukeltajat. Ruisrääkän narina kuului
jatkuvasti Peltokallion hakakoivikon ja
Kuoppalanojan väliseltä niityltä. Ääntely jatkui
yhä varhaisaamun tunteina. Tarkensin laulupaikan Peltokallion haan eteläosan puolivälin
tasalle lähelle koivikon itäreunaa laidunniitylle.
Lehtokurppapari, sama joka havaintokerralla,
lensi yöllisellä kierroksellaan
hyönteispyynnissä tuttuun tapaan kurnuttaen
Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen yli.

Sepelhanhiparvi taivalsi keskiyöllä Sammalsillan yli pitkällä matkallaan Vienanmeren Pohjoisen Jäämeren rannoille (ks. kuvaus).
Kaulushaikara puhalteli harvakseltaan läpi yön
Sammalsillanlahden itärannalla, mahdollisesti
Salmenkaidan ruovikossa. Vähissä ovat
Sammalsillansuon alueen sorsat; enimmillään
näin kaksi sinisorsaparia yhdessä. Mannan
rannassa souteli naaras noin kahdeksan
poikasen kanssa. Ruisrääkän narina kantautui

Kuva 62, Vankka aitaus perinteisine portteineen kiertää myös Uimarannan koivuvaltaisen metsikön
rantateiden välissä. Kuva 2002-11-20 Markku Sakari Meriluoto.

yhtäjaksoisesti Peltokallion hakakoivikon
eteläosan tasalta viereiseltä heinäniityltä.
Toivonojan suulla rantapajukon äärellä soljui
satakielen yöllinen laulu. Lehtokurppa lensi
Toivonojan yli pitkillä kierroksillaan Sammalsillanlahden alueen piirissä. Toivonojalle kuului
käen kaukaista kukuntaa lännestä. Luhtakana
päätti yöllisen esityksensä.
03.00- Peltokallion ruisrääkkä narisi jälleen
niittynsä kätköissä. Sammalsillansuon alueelle
kuului käen kukuntaa kaukaa lännestä koko
varhaisaamun kolmen - viiden jälkeen, pitkiä
värssyjä useaan otteeseen. Yksinäinen kurki
on havaittu pitkin kevättä Peltokallion
ruokamaillaan pelloilla ja niityillä. Sittenpä
kajahtikin komea aamutoitotus, yksi vain,
Länsiluhdan rannasta jostakin ruovikon
kätköstä, salaperäisiltä sijoilta ...

Käki kukkui yllättäen Mannan rantametsässä!
Kottaraispariskunta etsi ravintoa touhukkaasti
Pyykkirannan vesirajassa lähellä pesähaapaansa. Aurinko nousi 04.00 aikaan. Teeret
pulputtivat Uudenkylän peltoaukealla niin
innokkaasti, että ääni kantautui vaivattomasti
Sammalsillansuon alueelle vielä seitsemää

käyden. Ruisrääkkä rupatteli yhä
niittytontillaan Peltokallion hakakoivikon tuntumassa. Satakieli lauloi vielä Ristolanojan
varrella lehvästössä. Isokuovipari kiersi
hätäillen Peltokallion alavan hakaniityn yllä liikkuiko siellä jokin peto? Kaulushaikara
puhalsi yön viimeiset kertansa mahdollisesti
Salmenkaidan ruovikossa. Korppi lensi
Lietelammien yli Sammalsillanlahdelle päin.
Isokuovin lurituksia kantautui Uudenkylän
peltoaukealta.
05.00- Enimmillään näin Sammalsillanlahden
alueella kolme (naaras)telkkää yhdessä.
Aamun tyynen rauhallisina tunteina yksinäinen
naaras lepäsi Uimarannan laiturilla ja toinen
uiskenteli vieressä. Rautiainen lauloi sulosti
aamukierroksellani Rantametsäsaarekkeessa,
joka nykyisellään kuusikkoisena soveltuu hyvin
lajin elinympäristöksi. Viimeiset käen
kukahdukset kantautuivat kaukaa lännestä
Sammalsillansuon alueelle puoli kuuden
aikaan. Mustapääkerttu lauloi vienosti
elinpiirillään Mäyrämetsäsaarekkeen pohjoispuolella pellonkulman korkeassa
rantalehdossa. Kaulushaikara puhalsi vielä
yön lopuksi Salmenkaidan suunnassa.
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Nocturne

Nocturne

Var mig nära, innan dagen gryr.
Återskapa mig i din pupill.
Lev mig denna sommarnatt, som flyr
vid beröring av lärkans drill.

Ole lähelläni ennen kuin päivä sarastaa.
Anna minun heijastua silmäterässäsi.
Elä kanssani tämä kesäyö, joka katoaa
leivosen liverryksen mukana.

Innan det blir vinter i vårt blod,
innan träden stelna till kristall,
sänk mig i ditt väsens värmeflod,
möt mig på dess botten av korall.

Ennen kuin talvi tulee vereemme,
ennen kuin puut jäykistyvät kristalliksi,
lahjoita minulle olemuksesi lämpövirta,
kohtaa minut sen pohjakorallilla.

Detta är vår mänskliga mission.
Jag vill veta, vad du är och blir
innan dagen i kommandoton
fäller nattens öppnad visir.

Tämä on meidän inhimillinen lähetystehtävämme.
Haluan tietää, mitä olet ja miksi tulet
ennen kuin päivän komentoäänet
sulkevat yön avoimet silmät.
Edfelt, Johannes. 1936. I denna natt. Teoksessa:
Heikkilä, Ritva (toim.). 1986. Kultaisten rantojen
Kannas. Karisto. Hämeenlinna. Käännös Tuuli
Reijonen.

Teerensoidin Uudenkylän peltoaukealla vaimeni vähitellen kuuden jälkeen. Peltokallion
heinäniityn ruisrääkkä äänsi vielä hetken.
Isokuovipari ruokaili Ristolan tuntumassa
Pönnölän peltoaukean
-09.00 heinäniityllä.
Paikan hengen jäljillä

Latometsäsaareke - Latometsäsaareke
Uimarannantien vierellä on aina muodostanut
luonnollisen portin Sammalsillansuon alueelle.
Nyt latoa ei enää ole, se purettiin kevään
aikana. Lato sopeutui ympäristöönsä suuresta
koostaan huolimatta. Pärekattoisena se oli
eräs perinnemaiseman tunnusmerkeistä. Jos
rakennuksen paikkaa vielä siistitään, metsäsaareke saa aivan uuden ilmeen. Jyhkeät
parisataavuotiset petäjät, jotka väljästi täyttävät ruohikkoisen ahokumpareen, pääsevät nyt
arvoaan vastaavasti esiin. Niiden pitkät,
suorat, käsivarren vahvuiset oksat luovat ahon
ylle varjoisan holviston.
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Ladonpaikan takainen osa kumparetta on
vanha, avoin karjan oleskelualue, vain muutama pihlajanvesa on päässyt juurtumaan
petäjien juurelle. Töyrään, jota pieni viljapelto
molemmin puolin reunustaa, keskustassa
kohoaa pieni ahomansikoita kasvattava
kumpu. Siitä rantaan päin vesojen osuus alkaa
lisääntyä. On pihlajia, koivuja kuin myös
katajia, kaikki kuitenkin matalavartisia. Muutama mäntykin kasvaa siellä täällä ryhmissä,
sekä pari keloa ja viallista mäntyä ja
kuusennärettä.
Pohjoisen puoleinen pellonreunus on avoin,
mutta Rannan-Salmisen pellon ja niityn laitaa
tuuhentaa paikoin lepikkovyö. Näkyvyyden
Sylvöjärvelle estää kapea mutta tiheä, koko
saarekkeen länsireunan levyinen viitavyöhyke.
Siinä kasvaa läpipääsemättömissä leppiä,
haapoja, koivuja, pihlajia kuin mäntyjäkin.
Muutama iso koivu sekä kaksi suurta haapaa
on keskittynyt rantatöyrään tuntumaan. Ennen

Kuva 63, Juhannusviikon
varhaisaamun vehreä näkymä
Latometsäsaarekkeen jättipetäjän
latvuksesta Sammalsillansuon alueelle,
kun kevyt usva vielä leijuu taustalla
Uudenkylän peltoaukean yllä. Etualalla
näkyy tuolloin vielä avoin, tuuhean
pensaston reunustama Latoniityn
kulma, missä nykyisin kasvaa varteva
haavikko. Itäluhtaa täplittävät yksittäiset
pajupensaat. Sammalsillaojan
suupuolen rannassa pilkottaa avovettä
luhdan ja ruovikon välissä.
Sammalsillantien vieressä
täytemaakentällä näkyy pitkä
halkopino. Sen oli tehnyt Toivonojan
kartanon isäntä Kyösti Kokkola talven
mittaan Pensastoalueen koivikosta,
joka yhä nousee taajana
Sammalsillantien takana. Kuva 197106-19 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 64, Lietelammit Kuoppalanojan
ja Ristolanojan liittymän alueella.
Keltaisten ulpukoiden koristamaa
avovesilamparetta reunustaa rehevä
vesikasvillisuus, jossa vallitsevat
vehka ja kurjenmiekka. Taustalla
tuuhea rantapajukko liittyy valtaojien
väliseen taajaan koivikkoon. Kuva
1990-06-10 Markku Sakari
Meriluoto.

Kuva 65, Kevättulvan valtaama
Länsiluhta nähtynä
Rantametsäsaarekkeen
pohjoiskärjestä koivun latvuksesta,
kolme päivää Sylvöjärven
jäidenlähdön jälkeen. Avoluhdalla
vallitsee tiheä mättäikkö, jota
tulvavesi ruokkii kasvuun. Laidunnus
on pitänyt vesakon äärimmäisen
niukkana. Vasemmalla Toivonojan
pellon reunassa virtaa tuore oja ja
siitä erkaneva lasku-uoma
Länsiluhdalle. Oja ei kuitenkaan
auttanut, vaan ennen pitkää veden
vaivaama pellonnurkka kuvan
vasemmassa alakulmassa jätettiin
viljelemättä. Taustalla vasemmalla
näkyy vielä männikköinen
Mäyrämetsäsaareke, ennen kuin
haapa tyystin valloitti sen rannan
puoleisen reunan, missä erottuu
suuri siirtolohkare. Kuva 1971-05-09
Markku Sakari Meriluoto.
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Kuva 66, Kesäaamun aurinko kurkistaa usvan saartaman Latometsäsaarekkeen suuren heinäladon takaa.
Lato – kuka vielä muistaa? - sijaitsi metsäsaarekkeen itäosassa lähellä Uimarannantietä. Jäljellä ovat yhä
ladon kivijalat järeiden, ikuisten hakahonkien katveessa. Ladon paikalla hikoiltiin kesällä 2002
kenttäsirkkelin äärellä Sammalsilta-hankkeen puutavaran sahaustalkoissa! Kuva 1971-06-19 Markku
Sakari Meriluoto.

kuin lehdet kasvavat, viita tarjoaa hyvän
suojan ja näköalat Sammalsillanlahden
pohjukan linnuston tarkkailijalle. Leveä polku
johtaa haapojen luota töyrään päällystää pitkin
niittyä ja rantaa reunustavan lehtiviidan halki
niityn rannan puoleiseen kulmaan aholaikulle,
mistä avautuu etelässä Itäluhta.
Kun jatketaan Uimarannantietä,
Latometsäsaarekkeen pellon pohjoispuolella
tulee näkyviin jälleen viehättävä maisema.
Ensimmäisenä on vastassa pieni aho, joka
tietä reunustavien pensaiden vuoksi näkyy
hyvin vain jos nousee aidan takana kohoavalle
laakealle kalliontöyräälle. Mahtavat hongat
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varjostavat väljästi kumparetta ja koko ahoa.
Rehevän ruohokasvillisuuden lisäksi vehreyttä
luovat pikku ryhmiin sijoittuneet pihlajanvesat
sekä jotkut katajat ja muutama nuori mänty.
Latometsäsaarekkeen pellon reunan ovat
vallanneet nuoret männyt sekä lepikkovyö.
Ahon avoimen keskustan kohdalla, kahden
suuren hongan suojeluksessa, lepää kolme
metriä korkea, teräväharjainen siirtojärkäle,
mannerjään tuominen. Rantaluhtaan
rajoittuvassa länsireunassa kasvaa lukuisia
koivuja, jotka oikeastaan liittyvät jo Uimarannan koivikkoon. Vesi ei näy täältäkään, sillä
koivujen juurella versoo terhakka, pääasiassa

Kuva 67, Aamusumu hälvenee
syksyisesti värittyneeltä Itäluhdalta.
Sammalsillantieltä näkyy avoluhdan
takana Latometsäsaareke suurine
heinälatoineen, välissä
pensasluhtavyöhyke. Pajukkoa on
myöhemmin levittäytynyt luhdalle,
joka on jäänyt vaille kevättulvan
vaikutusta. Kuva 1971-09-12 Markku
Sakari Meriluoto.

Kuva 68, Arvoituksellinen,
maatunut kiviraunio
Latometsäsaarekkeen sydänosan
töyräällä, entisellä Sylvöjärven
rantakumpareelle aiheutti löydön
jälkeen päänvaivaa: lapinraunio,
kaskiraunio vai mikä? Kumpare
kätkeytyy järeiden petäjien ja
taajan lehvästön keskelle.
Todennäköisesti jäännös liittyy
Latometsäsaarekkeessa
sijainneen torpan historiaan. Kuva
2002-07-14 Markku Sakari
Meriluoto.

nuorten mäntyjen sekä näreiden ja
lehtivesojen viita.
Ahon jälkeen tie viistoaa pientä niittyä, jonka
ahon puoleista reunaa rajoittavaan ojaan on
kehittynyt nuorten mäntyjen rivistö. Niityn
takana näkyy jo Uimarannan uljas, vehreä
koivikko. Pian tie haarautuu. Toinen ura sivuaa
Kunnalliskodin niittyä ja vie Pyykkirantaan,
toinen kulkee koivikon halki Uimarantaan.
Eteläpuolella riittää lehtiviidan saartamaa
niityn reunaa vielä kappaleen matkaa, kun
toisella puolen jo levittyy koivikkokolmio. Koivut
kasvavat taajassa, eikä niiden joukkoon ole
soluttautunut kuin kaksi honkaa kummassakin

kärjessä sekä muutama näre metsikön
varjoisaan, viileään sydämeen. Rehevyyden
luovat varsinaisesti runsaat lehtivesat, jotka
monin paikoin tihentyvät taajoiksi ryhmiksi. On
leppiä, pihlajia, paatsamia, haapoja.
Rantatöyrään päällä kasvaa viisi komeaa,
suoraryhtistä haapaa. Kieleke lehdosta työntyy
tien toiselle puolelle niityn ja rantaluhdan väliin.
[1974].

Rannan-Salmisen metsäsaareke - Sammalsillantien ja Uimarannantien risteyksestä eteen
kohoaa Rannan-Salmisen metsäsaareke, isäni
nimeämä entisten asukkaidensa mukaan. Se
on selväpiirteinen somerokumpu, geologisesti
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kame. Kun mannerjää suli, maa-aines
jääkuilujen syövereistä kerrostui tänne Salpausselän liepeelle kummuksi kuin tiimalasin
pohjalle. Tienristeyksen puoleinen vieru kasvaa väljästi honkia, niiden joukossa muutama
koivu. Ahon tyyppinen rinne tuuheutuu ylhäällä
lehtivesakon ja -viidan, etenkin pihlajien
ansiosta tiiviiksi, vihreäksi muuriksi, joka
häivyttää aavistuksenkin sorakuopan olemassaolosta. Sammalsillantien alussa kuopan
jyrkkä törmä kuitenkin häivähtää näkyviin
taajan lehvästön lomaan kätkeytyvästä kulkuaukosta.
Uimarannantien alkupäätä reunustaa honkia ja
koivuja kasvava kumpareen rinne edelleen
tuuhean lehvistön sävyttämänä. Joukossa on
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pari suurta kuustakin näreitä juurellaan.
Aukosta pilkahtaa näkyville sorakuopan
hiekkatörmä. Kaksi sangen vanhaa pihlajaa on
sijoittunut väljemmälle ahorinteelle tienmäen
varteen. Uimarannantien tasoittuessa
kumpareen pohjoisrinteellä eteen tulee jälleen
ahon tapainen maisema: useita järeitä koivuja
sirotellusti, juurella lepikkoa ja nuoria mäntyjä
pikku ryhminä, siellä täällä kataja, ja paljon
tilaa välissä.
Kun lähdetään seuraamaan Rannan-Salmisen
pellon reunaa kulkevaa polkua, rinne muuttuu
männikköiseksi, mutta säilyttää silti vehmaan
luonteensa. Matalat pihlajanvesat taajana
kasvustona kautta koko rinteen antavat
vehmauden vaikutelman. Pienet katajat pai-

Kuva 69, Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen
sydän on korkea, selväpiirteinen somerokumpu,
geologisesti kame. Mannerjään kuljetus- ja
kasaustyöstä kertoo kiviaineksen sileä, pyöristynyt
pinta. Metsäsaarekkeeseen on aikojen kuluessa
kovertunut lähitalojen yhteinen sorakuoppa, jonka
reunalta hongat uhkaavat sortua alas. Jyrkkä,
paahteinen, eroosiovaikutteinen rinne on tärkeä
muun muassa päiväperhosten elinympäristönä.
Kuva 2002-07-14 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 70, Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen
pohjoisreunaa Latometsäsaarekkeen kaarteesta
heleänä alkukesän aamuna. Uimarannantien
viehättävää kujannetta reunustavat voikukkien vyö
ja nouseva oras. Taustalla kohoaa RannanSalmisen harjanteen honkia ja tienreunan järeitä
koivuja. Kuva 2002-05-25 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 71, Rannan-Salmisen torpan jäännökset,
sydänmuuri ja hirrenpätkiä, Sammalsillantien
vieressä hongikkoisen metsäsaarekkeen korkean
töyrään juurella kukkivien tuomien katveessa. Kuva
1993-05-16 Markku Sakari Meriluoto.

koin täydentävät kuvaa. Polun vartta reunustaa
leppäviita, mutta ylhäällä rinteellä on miellyttävän väljä kuljeskella. Tällaisena rinne jatkuukin
koko puoliympyrän Rannan-Salmisen asuinpaikalle asti. Alhaalla Itäluhdan reunavyöhykkeellä kuivahkolla tasanteella vallitsee
väljä koivikko, jonka lomasta nousee nuoria
mäntyryhmiä.
Peltokallion väljä, keski-ikäinen hakakoivikko
näyttäytyy Sammalsillantielle pohjoisosastaan
yli sadan metrin matkalta vastikään
pensastosta perattuna. Koivujen lomassa
kasvaa muutama mänty ja pari närettä. Kieltämättä vaikuttavan näköistä seutua, kuitenkin
vailla mitään suojalehvästöä. Välissä länsireunassa on pitkä ruohostoinen, hetteinen
vesihauta. Sen jälkeen maisema muuttuu.

Hakametsän keskiosan koivikko on vielä
luonnontilassa. Täysikasvuisten koivujen
taajuus säilyy samanlaisena kautta koko
metsikön. Leimaa-antavaa on suuri
sulkeutuneisuus, mikä aiheutuu paikoin
läpikäymättömästä lepikkoviidasta. Väliin
mahtuu kuitenkin laajojakin aukkoja, joten
maisema ei muodostu yksitoikkoiseksi. Sitten
viita väljenee ja maa muuttuu kuivemmaksi.
Pensasniityn reunan tasalta etelään työntyy
viimeinen vyöhyke, komea ruohikkoinen
hakakoivikko, tasaisesti yhtä väljä kuin pohjoisosassa. Aukeiden kolmelta taholta saartamana se näyttää houkuttelevalta keitaalta.
Vaihtelua tuovat lukuisasti esiintyvät nuoret
männyt, katajiakin siellä täällä. Alueella on
lukuisia mutakaivantoja. [1974].
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Kuvat 72 - 73, Lietelammit sijaitsevat
Sammalsillansuon alueen eteläosassa
Sammalsillanojan, Kuoppalanojan ja Ristolanojan
liittymän ympäristössä. Lietelammien alue puskuroi
kevättulvaa sekä pidättää Uudenkylän ja Pönnölän
peltoaukeilta kulkeutuvien ravinteiden ja
kiintoaineksen kulkeutumista Sylvöjärveen.
Yläkuvassa levittäytyy kevättulva, alakuvassa on
paljastunut vähävetinen kesäinen liete.
Monimuotoinen maan ja veden mosaiikki oli
erinomainen muutonaikainen kahlaajakosteikko vielä
kauan vesistöjärjestelyjen jälkeenkin. Avoimet,
matalat kahlaajalietteet kasvoivat kuitenkin umpeen,
allikot supistuivat tai maatuivat kokonaan,
pensoittuivat ja lopulta metsittyivät. Muutoksista
huolimatta vaikeakulkuiset Lietelammit ovat aina
olleet villein ja salaperäisin Sammalsillansuon osa,
kuin kotoinen sademetsä, täpötäynnä luonnon
kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopeutunutta
lajistoa. Kuva (yläkuva 1966-05-08, alakuva 1960luvun alkupuolisko) Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 74, Sammalsillalta luoteeseen koivikkoiseen
Sammalsillansaareen. Vaikeakulkuinen kosteikko
erottaa vielä saaren Sammalsillantiestä. Etualan
ruovikko saaren ja Sammalsillanojan suun välissä
useine allikoineen tarjoaa monipuolisen elintilan
yölaulajille ja vesilinnuille. Taustalla vasemmalla
näkyy Rantametsäsaareke. 1970-luvulla
Sammalsillantien ja -saaren välinen kannas
täytettiin muun muassa Heinolantien
parannustyön tuottamalla maa-aineksella.
Myöhemmin saareen rakennettiin kesäasunto.
Kuva (1960-luvun alkupuolisko) Markku Sakari
Meriluoto.
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Pensaston piileksijät, yölaulajien aateliset
173. havaittu lintulaji Acrocephalus palustris
- Tasan 23.00 kiinnitin huomioni outoon linnunlauluun, joka kantautui Sammalsillantielle
Ylätasangon idänpuoleisesta kaislikon
kulmauksesta. Jo hetken kuulostelun jälkeen
totesin olevani tekemisissä uuden kerttuslajin,
luhtakerttusen, todellisen mestarilaulajan
kanssa. Pehmeää tienreunaa pitkin hiivin niin
lähelle kuin uskalsin ja pysähdyin pariksikymmeneksi minuutiksi höristelemään.
Välillä käväisin Sammalsillalla veneellä
siemaisemassa kupillisen kahvia varustautuen
näin pitkälliseen tarkkailuun. Tällöin panin
merkille laulun heikon kantavuuden: hädin
tuskin erotin sen Sammalsillalle asti, vaikka
ottaakin huomioon ruokokerttusten kuoron
häiritsevän vaikutuksen. Palasin pian takaisin
laulupaikan tuntumaan ja maastouduin tien
syrjälle tekemään havaintoja. Paikallistin linnun
noin viiden metrin päähän tiestä Ylätasangon
laidan ja ruovikon eteläreunassa olevan
vähäisen aukon puoliväliin, missä kohosi
komeaa, yli miehenkorkuista Phragmitesruovikkoa.
Ennen keskiyötä laulu oli vielä hieman katkonaista; esiintyjä tuntui välillä miettivän, mitä
sanoisi seuraavaksi. Tällöin sain merkityksi
muistiin runsaasti erilaisia matkinta-aiheita,
mutta en kovin helposti. Erotin seuraavien
lintulajien ääniä: pajulinnun “hyít, hyít”, peipon
“tvint, tvint”, varpusen silputus “tsilp-tsilp”,
sinitiaisen ärräsarja, haarapääskyn visertely,
kiurun kurahtelu “rliu, rliu”, västäräkin “tsilip,
tsilip”, harakan nopea räkätys, hömötiaisen
“vit-vit-vit tsää-tsää”, räkättirastaan rätinä,
isokuovin heikko “kuuí”, metsäviklon helähtävä
“tlyít”, kalalokin “kliijä”, kivitaskun pehmeä
“tjihy” ja maiskutus “tsatsatsa” sekä “tsak tsak”,
talitiaisen “tsyí” ja “tsätsätsätsätsä”, kottaraisen
varoitus, mustarastaan metallinsointinen “dada-da-da”, viherpeipon hyrinä sekä tiklin ja
hempon kuivat kutsuäänet.

Siinäpä kertyikin jo 20 lajia, eivätkä kaikki
varmasti ole vieläkään mukana. Erityisesti
ihastuttivat täydellinen pajulinnun säkeen
tulkinta, kiurun liverrys ja peipon luonnollisen
tuntuinen viserrys. Muita ääniä olivat erikoinen, melko voimakas, kirkas kilinä lapinsirrin
tapaan, nopea “sahaus” ja pulputus sekä
vauhdikkaat juoksutukset, jotka tyypillisesti
usein seurasivat muutaman kerran verkkaan
toistettuja matkintoja. Esimerkiksi pajulinnun
säe päättyi ärrävoittoiseen
loppuhuipennukseen.

Luhtakerttusen päästyä vauhtiin keskiyön
jälkeen taukoamatonta laulua luonnehtivat
nopea tempo ja kiireinen, malttamaton sävy.
Toisto ei haitannut, sillä eriaiheiset jaksot
niveltyivät täydellisen sulavasti toisiinsa vailla
minkäänlaista tankkaavaa vaikutelmaa. Esitys
oli tulvillaan aitoa elämisen riemua, sellaista
huolettoman iloista tarinointia, jonka kaltaista
ihmisten maailmassa voi kuulla vaikkapa lastentarhassa.
Jo ensi kuulemalta luhtakerttusen laulu oli
helppo erottaa viitakerttusen rauhallisesta
sävellystyöstä, sillä tahti oli aivan toinen.
Sanoisinpa, ettei näiden kahden lajin laululla
ole mitään tunnistamista vaikeuttavia yhtäläisyyksiä. Molemmat ovat linnustomme
kiistämättömiä laulumestareita, mutta niin eri
tavoin. Vertauskuvallisesti viitakerttunen on
kuin kesäisten viljelysmaisemien halki verkkaan vyöryvä virta, luhtakerttunen taas
kivikkoisessa rinneuomassaan terhakkaasti
pärskähtelevä kevätpuro. Kumpaakin katselee
ja kuuntelee yhtä haltioituneena, kun matka
onnekkaasti luokseen vie.
Pilvisen yön hämärimmät hetket kuluivat
nopeasti ainutlaatuisen tunnelman vallitessa.
Helteisen päivän kokenut vehmas luonto sai
iltayöllä virkistystä heikon, mutta toista tuntia
kestäneen sateen myötä. Yökin säilyi tavatto-
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Kuva 75, Länsiluhtaa Mäyrämetsäsaarekkeen tienoilta etelään Sammalsillantielle päin, taustalla oikealla
Latometsäsaareke. Karjan laidunnuksen loputtua ja tulvavaikutuksen heikennyttyä luhta on alkanut
umpeutua: pajupensaat ja hieskoivut tunkeutuvat entiselle avoimelle luhtaniitylle. Maisemassa erottuvat
vielä laikuttaisesti vasemmalta oikealle, vesialueelta mantereelle, rantaluhdan kolme päätyyppiä, avo-,
pensas- ja metsäluhta. Vertaa vastakkaisesta suunnasta 1971-05-09 otettuun kuvaan! Talvella 1999-2000
Länsiluhdan halki kaivettu valtaviemäri aiheutti suuren, haitallisen muutoksen: Sammalsillanlahden tulva ei
enää yllä Länsiluhdalle eikä kalojen kutu enää ole siellä mahdollinen.
Kuva 1996-06-08 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 76, Rehevä, varjoinen rantaluhta (koivuluhta) Länsiluhdan eteläpäässä Rantametsäsaarekkeen
edustalla. Rantaluhta on metsälain turvaama erityisen tärkeä elinympäristö. Vielä 1960-luvulla kevättulvan
voimakkaasti vaikuttamalla alueella vallitsi avoin luhtamättäikkö. Laidunnuksen loputtua pensasto ja korkea
ruohokasvillisuus valtasivat myös Länsiluhdan. Tulvavaikutus hävisi, kun Länsiluhdan halki kaivettiin
valtaviemäri talvella 1999-2000. Kuva 1990-06-10 Markku Sakari Meriluoto.

man lämpimänä. Mitä ihanammat sateen
jälkeiset tuoksut hivelivät hajuaistia, päällimmäisenä tietysti valkoisten tuomien voittamaton aromi. Sylvöjärvi lepäsi peilityynenä, ja sen
pintaan heijastui pohjoisen taivaalta hento
punaharmaa kajo, joka vähitellen siirtyi koillista
kohti, nukkuvan auringon rataa seuraten.
Aamun valjettua, pilvien väistyessä, kiersin
veneellä kaislikon ympäri Sammalsillansaaren
rantaan ja hiivin Ylätasangon poikki Sammalsillantielle. Sieltä näin 02.02 ensi kerran äskeisen luhtakerttusen, joka pysytteli tiiviisti entisillä sijoillaan noin kolmen metrin etäisyydellä
kaislikon ulkoreunasta. Lintu liikehti eloisasti
korrelta toiselle yleensä kasvuston puolivälin
yläpuolella, mutta ei latvoissa. Viiden, kuuden
metrin päästä erotin tuntomerkit erinomaisesti.
Kurkku oli valkea, alapuoli muuten
72

harmahtavan kellanvaalea, silmäkulmanjuova
haaleudestaan huolimatta selvä, selän vivahde
ehkä vihertävänruskea, yksiväriset siivet
tummemmat, ylänokka tumma ja suu
oranssinvärinen.
Valon lisääntyessä tämä pieni tarmonpesä
liikkui korsistossa melko vilkkaasti, mutta
paikalleen asettuessaan se antoi taas esityksensä tulvia ilman sekunninkaan taukoa. Vielä
04.00 lähtiessäni soutamaan Uimarantaan se
ahkeroi täyttä päätä.

Luhtakerttunen lauloi suorakaiteen muotoisen,
noin 80 x 50 m kokoisen, yli kaksimetrisen
Phragmites-ruovikon nurkkauksessa, joka
rajoittui Sammalsillantiehen ja Ylätasangon
täytemaakenttään, vastakkaisella puolella
Sammalsillanojan suuhun ja Sylvöjärven

Kuva 77, Kauniisti pyöristynyt mätässaran tiivis
kasvusto kohoaa vedestä kuin päälaki konsanaan
Länsiluhdan eteläpäässä, jonne virkeästi virtaava
Kurenoja on nostanut laajan kevättulvan. Taustalla
tuuheita pajupensaita Sammalsillantien
läheisyydessä.
Kuva 1981-05-09 Markku Sakari Meriluoto.

selkään. Tiepenkereen syrjällä kasvoi koko
matkalla matalaa pajupensastoa,
laulukulmauksessa kaksi pajupuuta ja täytemaakentän reunassa muutamia koivupensaita.
Tien ja ruovikon välissä juuri laulukorsiston
vierellä oli vähäinen avovesisilmäke.
Helluntain maissa vallinnutta lämmintä
kaakkoisvirtausta, joka toi Sammalsillansuolle
ensimmäisen satakielen ja viitakerttusen,
seurasi kesäkuun alkupäiviin asti viileä ja
epävakainen sääjakso, jonka aikana iltapäivälämpötilat vaihtelivat Lahdessa yleensä +10oC
... +14oC. Baltiasta työntyi 1972-06-04 Suomeen korkeapaineen selänne, joka
vahvistuessaan toi jopa helteistä ilmaa Länsi
Venäjältä. Tähän miellyttävään sääilmiöön
liittyivät yönseudun uudet, mielenkiintoiset
havainnot. [1972-06-07...08].

Locustella fluviatilis - Viitasirkkalintu alkoi
yllättäen laulaa 04.14, kun olin pysähtynyt
linnun kohdalle Sammalsillantielle. Paikallistin
sirisijän Länsiluhdan äärimmäiseen kaakkoisnurkkaan Sammalsillansaaren rajalle, luhdan
viimeisten kookkaiden pajupensaiden eteen,
pieneen avokohtaan ennen Sammalsillansaaren puustoa, pienten pajupensaiden ja
vadelman muodostamaan pöheikköön. Säkeet
olivat aluksi lyhyitä, mutta ne pitenivät, kun
etenin vähän. Äänen määritys oli heti varma,
sillä olin aiemmin yöllä kuunnellut pensassirkkalinnun pehmeää sirinää. Tämän sävy oli
viiltävän terävä. Kulkiessani ohi 07 aikaan ääni
kuului samasta paikasta mutta katkonaisesti.
Tämä oli ensimmäinen havaintoni lajista
Sammalsillansuon alueella. [2002-06-09].
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Rantakanat ja muut mylvijät
Botaurus stellaris - Ensi kerran omakohtaisesti kuulin 11.00 Sammalsillansuon alueella
kaulushaikaran puhalluksia. Ne kantautuivat
Länsiluhdan ruovikosta erittäin selvästi ja
voimakkaasti kolme kertaa Sammalsillan
pieleen Pensasniityn koivikkoon. Seuraavat
puhallushavainnot tulivat 12.11 ja 12.23 jälleen
kolme kertaa Rantametsäsaarekkeeseen
aivan kuin saarekkeen edustalta sekä 12.40,
12.52 ja 13.03 Länsiluhdalle Sammalsillanlahden perukan keskiosasta, siis Sammalsillanojan suun tienoilta.
Juuri sieltä sainkin 13.18 vuorenvarman
suunnanmäärityksen: kaulushaikara puhalteli
Sammalsillansaaren ja Sammalsillanojan suun
välissä korkeassa ruovikossa! Näin läheltä
kuulin puhaltelun yhteydessä myös muun
“ähinän”, mutta ääni ei silti ollut kovin voimakas. Matalan puhalluksen kantama osoittautui
siis erittäin vaikeaksi arvioida alueella, missä
on lukuisia soveliaita olinpaikkoja samalla
linjalla; tällöin ristisuuntima on välttämätön.
Vielä 13.30 kuulin Sammalsillalle hyvän
äänihavainnon. Olipa jo aikakin tavata kaulushaikara Sammalsillansuolla! [1990-04-22].
205. havaittu lintulaji Rallus aquaticus Sammalsillanojan suun ja Sammalsillansaaren
välisestä ylivuotisesta, korkeasta ruovikosta
Sammalsillanlahden puolelta alkoi ajoittain
21.35 jälkeen kuulua “laulu”, jonka ennen
pitkää tajusin kuulevani ensi kerran
elämässäni. Tuntia myöhemmin ääntely kantautui Pyykkirantaan, kuten sitten koko
yösydämen, keskiyöllä jatkuvasti. Ääni oli
terävä, kimeähkö kuin käpytikkapoikueen
kimitys, mutta sävyltään matalampi ja vielä
kovempi. Vauhtiin päästyä luonteenomaista oli
yhtäjaksoinen mutta epätasainen tempo, väliin
hidastuva, väliin taas nopeutuva. Samoin ääni
tuntui väliin vaimenevan hetkeksi; ilmeisesti
lintu käänsi silloin päätään.
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Rantakanalaji, totta kai, mutta ei minulle
ennestään tuttu. Ääni ei ollut niin kantava kuin
luhtahuitin piiskansivallus, mutta se erottui
hyvin ruokokerttusten kiihkeästä kuorosta
veden yli Pyykkirantaan asti. Auringonnousun
aikoihin 03.30 huomasin linnun vaienneen,
joten se oli todellinen yölaulaja.
Kirjatieto kotona kertoi, että parittomat luhtakanakoiraat kutsuvat iskevällä soidinhuudolla
“dsryk-dsryk dsryk-dsryk dsryk...”, jossa
läheltä kuultuna on metallinen, ontto sointi.
Keväällä ja alkukesällä ääni jatkuu öisin jopa
tuntikausia, vain rytmiltään epäsäännöllisesti
kiihtyen ja hidastuen. Ääni on voimakas ja
kantaa kilometrin päähän. - Kuvaus oli muuten
osuva, etenkin epäsäännöllinen rytmi, mutta
järin kantava ääni ei ollut. Luhtakana oli arvokas lisä Sammalsillansuon alueen
kosteikkolajien huippuhavaintoihin. [2002-0525].
Viikkoa myöhemmin luhtakana äänteli 22.15
aikaan entisellä paikalla Sammalsillanojan
suupuolen ruovikossa. Kävimme kolmeen
mieheen Sammalsillansaaressa ja
paikallistimme äänen aivan korkean ruovikon
ytimeen. Läheltä kuultuna ääni oli todella
metallisen kova ja iskevän terävä. Tieten
häirittynä luhtakana ei päästellyt käsikirjassa
luvattua porsaan kiljuntaa, vaan vaikeni.
Poistuttuamme ääntely jatkui jo 22.50, edelleen yli keskiyön yhteen asti koko ajan, ja
vasta 02.20 se vaikeni, kun kerttusten kuoro
ympärillä jatkoi lauluaan. [2002-05-30].Saman yönseudun toinen “elämänpinna”
muistutti hauskasti toisesta rantakanalajista
aikoinaan samassa paikassa:
138. havaittu lintulaji Gallinula chloropus Sauvoin venettä Sammalsillansaaren itäsivulla
matalassa, kaislikkoisessa vedessä, kun 08.40
huomasin keulan edessä oudon linnun, joka
uiden pakeni venettä. Se oli selvästi nokikanan

Kuva 78, Sammalsillansuon Pensasniitty
kaakosta Peltokallion suunnasta. Avoimella
luhtaniityllä kasvaa matalaa pajupensastoa
yksittäisine hiekoivuineen ennen nykyisen taajan
koivikon kehittymistä. Keskellä Sammalsillantien
ja Itäluhdan takana häämöttää kaistale
Sammalsillanlahtea, jonka takana erottuu
Toivonojan ranta kuvauspaikalta noin 1,6 km
päässä. Kuva (1960-luvun alkupuolisko) Markku
Sakari Meriluoto.
Kuva 79, Tulva nousee Länsiluhdalle, mutta
Sammalsillanlahtea kahlehtii vielä jää.
Sammalsillantieltä nähtynä vasemmalla erottuu
Kurenojan uoman pää. Avoluhdan vesialuetta
täplittävät korkeat saramättäät ja harvakseltaan
pajupensaat. Taustalla vasemmalla näkyy
Mäyrämetsäsaareke. Länsiluhta oli vielä tuolloin
tärkeä luontainen kalojen kutualue. Sen
merkitystä heikensi 1960-luvun vedenlaskun
jälkeinen umpeutuminen ja tuhosi lopullisesti
talvella 1999-2000 valtaojan kaivu keskelle
luhtaa. Vuodet eivät ole veljeksiä: esimerkiksi
1972-04-20 valtaojat Sammalsillanoja,
Kuoppalanoja ja Ristolanoja virtasivat
rauhallisesti kaukaloissaan, ja tulvanpoikanen oli
tyystin hävinnyt Sammalsillansuon alueelta.
Lietelammia kattoi vielä hauras jää, mutta
Sammalsillanlahden rantamia kiersi jo kapea
sulavyö - tupaten täynnä kalanpyydyksiä, sillä
tuona keväänä kutukalastus sallittiin. Jään
pintaan oli muodostunut pettävä kuori, jonka alla
vesi teki myyräntyötään. Kuva 1967-04-16
Markku Sakari Meriluoto.
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Kuva 80, Syysillan peilityyni rauha lepää
Sylvöjärvellä. Sammalsillansaaren koivujen lomasta
näkyy taustalla vasemmalla Toivonojan ja oikealla
Hautaanmäen metsäistä rantaa, niiden välissä
Hautaan kapeikko ja sen takana Immilänlahti. Saari
on vielä oikea saari, asumaton ja ainoa koko
Sylvöjärvessä. Kuva 1969-10-18 Markku Sakari
Meriluoto.

Kuva 81, Sammalsillanojan rehevärantainen uoma
Sammalsillalta etelään, Lietelammille päin.
Avoveden päässä uomaan liittyy Kuoppalanoja.
Viidakkomaisen runsas lehvästö on kasvanut
entiselle puuttomalle luhtaniitylle runsaassa 30
vuodessa. Lietelammien puskurivaikutuksen
heikennyttyä valtaojat tuovat Sammalsillanlahdelle
huomattavan rehevöittävän ja liettävän ravinne- ja
kiintoainesvirran Uudenkylän ja Pönnölän
peltoaukeilta Ensimmäisen Salpausselän juurelta
asti. Kuva 1996-06-08 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 82, Raskas lumikuorma taivuttaa Pensasniityn
reunan Sammalsillantielle asti, taustalla
Sammalsilta. Kuva 2002-11-20 Markku Sakari
Meriluoto.

sukulainen, tätä hieman pienempi. Yleisväri oli
epämääräisen tummanruskea ja -harmaa.
Kupeilla näkyi erittäin selvä valkea
pitkittäisjuova. Ja ennen kaikkea: nokka sekä
otsakilpi olivat räikeänpunaiset! Lintu ui päätään nyökytellen etukenossa aivan kuten
nokikana väistellen taitavasti kaislan lauttoja ja
korsia. Se ylitti pienen avovesialueen ja nousi
Sammalsillantien penkereen juurelle piiloutuen
pajupensaan suojaan.
Vasta käsikirjojen avulla selvisi laji: olin tavannut harvinaisen liejukanan. Tuntomerkit, joita ei
monta olekaan, näin hyvin. En kuitenkaan
huomannut pyrstön valkeita alapeitinhöyheniä;
en ainakaan tehnyt niistä muistiinpanoa.
Todennäköisesti linnun pyrstö ei ollut niin
koholla, että ne olisivat näkyneet. - Liejukanan
tapaaminen Sammalsillansuon alueella ei ollut
yllätys lajin harvinaisuudesta huolimatta.

76

Onhan alueella tarjolla tälle vaateliaalle linnulle
lukuisa määrä sopivia elinympäristöjä. Jään
jännityksellä odottamaan myöhempiä tapaamisia ja ehkä pesimistä! [1967-05-21].
141. havaittu lintulaji Porzana porzana Taluttaessani polkupyörää
Latometsäsaarekkeen poikki Sylvöjärven
rantaan päin kuulin 05.24 saarekkeen edustalta rehevöityvältä saraluhdalta luhtahuitin
piiskansivalluksia “huit-huit-huit-huit...”. Ääni
toistui kymmenisen kertaa. Vähän myöhemmin
seurasi vielä lyhyitä muutaman viuhahduksen
sarjoja. Näin läheltä kuultuna ei jäänyt pienintäkään erehtymisen mahdollisuutta, vaan
tämän äänilevyiltäkin tutun äänen perusteella
saatoin välittömästi määrittää lajin. Pistäydyin
kaksi kertaa alueella, mistä viuhahdukset
kuuluivat, mutta en “luonnollisestikaan” onnistunut karkottamaan lintua siivilleen; ruisrääkkä

antoi jo esimerkin sukunsa lajien
piileskelytaidosta. Nytkin kuului huitin ääni
rannalle päästyäni mielestäni juuri sieltä,
missä hetki sitten olin astellut.

Luhtahuitti oleskeli Latometsäsaarekkeen ja
kaislikon välisellä noin 30 m levyisellä vetisellä
luhdalla, johon hyvää vauhtia kasvoi rehevä
saraikko kurjenmiekkoineen. Lintu ei tuntunut
olevan parhaalla ääntelytuulella enää tähän
aikaan vuorokaudesta, mutta se viuhtoi kuitenkin 05.57 läksiäisiksi 11 kertaa.
Jälleen sai Sammalsillansuon alueen lajisto
arvokkaan lisän. Tosin jo 1964-07-05 olin
kuullut Toivonojan rannasta luhtahuitin
ääntelyä, mutta suuren varovaisuuteni takia
havainto jäi silloin epävarmaksi. On mielenkiintoista panna merkille, että tapasin alueella nyt
kolmannen Ralliformes-lahkon edustajan
kahden viikon aikana. [1967-06-02].

Päivän ja yön petoja
Pandion haliaetus - Sain seurata hienoa
näytelmää, joka esitettiin Sylvöjärven yllä.
Kaukana järven pohjoispäässä kaarteli 07.25
hyvin suuri lintu mahdollisesti rastaiden
ahdistelemana. Aavistelin jo hieman, mikä laji
on kysymyksessä, ja 07.29 sain siitä varmuuden. Lintu lekutteli lyhyitä jaksoja ja syöksyi
sitten päistikkaa alas veden pärskähtäessä
korkealle: ensi kerran elämässäni näin kalasääsken saalistavan. Pian sääksi kohosi
jälleen korkealle, kaarteli, lekutteli hetken
välillä ja muutaman minuutin kuluttua edellisestä kerrasta ryöpsähti vesi jälleen, nyt järven
puolivälin paikkeilla. En nähnyt eteläpäähän
asti, onnistuiko sen saada kalaa kummallakaan kerralla. Nyt tämä majesteetillinen lintu
ryhtyi korkealla kaarrellen lähestymään järven
eteläpäätä, missä seisoin Sammalsillantiellä.
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Hyvin hitaasti kävi lähestyminen, ja kaiken
aikaa hääri sen ympärillä kymmeniä pääskyjä.
Linnun valkea alapuoli välkehti kauniisti auringon kilossa.

Kalasääski oli ehtinyt 07.40 länsirannan
rantasaunan tasalle, ja yhä lintu tuli lähemmäs.
Näin, kuinka se kaarrellessaan tuijotti herkeämättä kalojen liikkeitä pää alaspäin suunnattuna. Linnun alapuoli hohti valkeana nähdessäni
sen jättiläishahmon nyt niin hyvin kuin vain
suinkin saattaa toivoa. Kalasääsken siivet
olivat liitolennossa hieman alaspäin kuperat.
Suunnilleen rantasaunan ja Sammalsillansaaren puolivälissä kaarrellessaan 07.41 se
huomasi kalan lähellä kaislikon reunaa. Lintu
lekutteli hetken, pudottautui sitten siivet
supussa, jalat edellä, lähes pystysuoraan alas,
oikaisi itsensä kuuden, seitsemän metrin
korkeudella aivan pystyyn ja syöksyi pää alas
suunnattuna, siivet kupeille painettuina, hurjaa
vauhtia veteen. Tyyni pinta räiskähti rikki, vesi
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syöksähti suihkuna ilmaan ja lintu katosi
syvyyksiin. Sieltä se nousi märkänä kantaen
kynsissään hopeasuomuista kalaa. Sitä
riiputtaen kalasääski lähti verkalleen suunnistamaan Immilänlahtea kohti. Sain seurata
Sammalsillantieltä tätä ainutlaatuista esitystä
20 minuuttia. [1964-09-03].

Accipiter gentilis? - Sammalsillalta
Sylvöjärvelle päin vilkaistessani kiikari poimi
14.37 heti kanahaukan kokoisen pedon, joka
lensi jäntevästi ja määrätietoisesti verinen
saalismytty kynsissään Sammalsillansaaren ja
Itäluhdan yli sekä Latometsäsaarekkeen
editse kunnantilan pellon taa metsänreunan
lomaan. Takaviistosta näin myötävalossa
päältä yksivärisen tummanharmaan puvun.
Vaaleanharmaa tai lähes valkea alaperä
vilkkui jyrkästi muusta höyhenyksestä erottuen. Siivet olivat leveähköt, siivenkärjet
terävähköt. Sykähdyttävä havainto mitä todennäköisimmin kanahaukasta! [1996-04-14].

Kuva 83, Lintuharrastajan evästuokio perinteiseen
tapaan Latometsäsaarekkeen vieressä, silloin vielä
avoimella Latoniityllä, missä nykyisin kasvaa taaja
haavikko. Taustalla vihertää hennosti Itäluhdan
reunapajukko. Linturetken havaintoja
Sammalsillansuon alueella olivat tuolloin muun
muassa heinätavi Itäluhdalla, kalasääski
Sammalsillanlahdella, Toivonojan kaislikkorannassa
43 naurulokin munapesää, harmaapäätikka
Rannan-Salmisen koivikossa, ensimmäinen
satakieli – vuoden 104. ”pinna” – Rannan-Salmisen
torpan omenapuussa ja ensimmäinen viitakerttunen
Ranna-Salmisen kumpareella.
Kuva 1972-05-22 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 84, Peltokallion hakakoivikon tyytyväinen
alkuasukas nauttii suven suloisuudesta
valkorunkoisen koivikon katveessa ilta-auringon
auvossa. Sammalsillansuon laululinnut ovat tältä
päivältä hiljenneet, mutta ensimmäiset yölaulajat
alkavat jo viritellä säkeitään.
Kuva 1997-06-13 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 85, Peltokallion haka asukkaineen on
Sammalsillansuon alueen elävää perinnemaisemaa
parhaimmillaan. Tunnelma täyttyy etenkin alkukesän
aamuna, kun hakakoivujen vielä vaaleanvihreät lehdet
ovat jo kasvaneet täyteen mittaansa, virkeä oras
nousee viereiselle pellolle ja lehmikarjan pehmeä
turpa rouhii tuoreena versovaa ravitsevaa ruohoa.
Kuva 1997-06-14 Markku Sakari Meriluoto.

116. havaittu lintulaji Asio flammeus - Tulin
Pensastoalueelta Sammalsillantielle, jota pitkin
astelin Sammalsillansaaren kohdalle. Silloin
näin 16.40 suuren linnun lentävän matalalla
aivan saaren vieritse tien puolelta. Kiikarilla
totesin heti, että kysymyksessä oli petolintu,
vieläpä melko suuri. Se kaarsi Sammalsillansaaren lähderantaan, pudottautui maahan ja
yritti tavoitella jotakin saaliseläintä kynsiinsä,
nousi lentoon, siirtyi lähemmäs ja teki saman
tempun noin 30 m päässä minusta lähtien
sitten kevyesti ja ilmavasti liihottelemaan
matalalla, enimmäkseen noin metrin korkeudella Länsiluhdan yllä. Se suunnisti länsirannan saunamökkiä kohden verkkaisesti lentäen,
väliin siivet yläviistossa kappaleen matkaa
liitäen.
Hieman ennen mökkiä lintu kohosi nopeasti
korkeammalle, useita metrejä ylöspäin, samalla kun se kaartoi takaisin, kävi välillä maassa

ja palasi länsirantaa pitkin pajupensasryhmää
kohti edelleen aivan luhtaheinikön tuntumassa.
Se hävisi jonnekin pajupensaiden taakse,
enkä onnistunut saamaan sitä enää näkyviin,
vaikka kävelin linnun oletetulla
laskeutumispaikalla. Mahdollisesti se oli hyvin
matalalla liihotellut Rantametsäsaarekkeen
kätköihin syömään nappaamaansa myyrää.
Koko jännittävä näytelmä kesti vain pari
minuuttia, mutta linnun tuntomerkit sain kuitenkin osapuilleen selville. Yleisväritys oli päältä
kellertävänruskea tummin juovin ja
vipevöinnein. Siiven keskivaiheilla näkyi selvä
valkea pilkku. Yläperä oli selän värinen, eikä
siinä ollut valkeasta merkkiäkään.
Naamakuvioinnin näin linnun ollessa lähinnä
minua hyvin selvästi ja heti totesin, että se oli
“omituinen”, mutta en jälkeenpäin pysty selittämään millainen. Mikään haukkalaji se ei siis
ollut.
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Kuva 86, Usvainen kesäaamu kuultaa hämähäkin
taideteoksessa Sammalsillansuon kaislikossa. Kuva
1971-06-19 Markku Sakari Meriluoto.

Naamakiehkurassa erottui tummaa ja ehkäpä
mustaa sekä valkeaa. Näin pääpuolen vain
noin sekunnin ajan linnun ollessa kääntyneenä
minuun päin, joten on ymmärrettävää, etten
voi tarkemmin selostaa väritystä. Pää vaikutti
lisäksi “tylpältä” kuten pöllöllä. Naaman
tajuntaani jäänyt “omituisuus” on, vaikka en voi
sitä tarkemmin kuvaillakaan, erittäin hyvä
tuntomerkki ja viittaa selvästi pöllöihin. Siivet
näyttivät linnun muuhun kokoon nähden
pitkiltä. Niiden samoin kuin selänkin havaintovihkoon merkitsemäni kellanruskea yleisväri
sulki pois sinisuohaukkanaaraan, jonka tunnen
1964-09-03 havainnon jälkeen hyvin. Lisäksi
yläperä ei ollut valkoinen, minkä näin aivan
vakuuttavasti yläviistosta, vaan selän värinen.
Havaintohetkellä vallitsi täyspilvisyydestä
johtuen jo pienoinen hämärä; aurinko laski
noin puoli tuntia myöhemmin.
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Ainoa pöllölaji, joka käsikirjoihinkaan turvautumatta havaintoa miettiessäni tuli mieleen, oli
suopöllö. Muistin, että se on muuttolintu,
liikkuu ainakin pesimäaikana päivälläkin (totta
kai, Lapin lintu!) eikä ole aivan
harvinainenkaan. Merikallion laskelmien
mukaan suopöllöjä pesii maassamme keskimäärin 10 000 paria, jyrsijöiden esiintymisen
mukaan.
Kaiken edellä mainitun huomioon ottaen en voi
tulla muuhun johtopäätökseen kuin että lintu
oli suopöllö. Lajinmäärityksessä on tosin
otettava huomioon sukulaislaji sarvipöllö,
mutta havaitsemani tuntomerkit puhuvat
vakuuttavasti suopöllön puolesta. - Seuraavassa eri käsikirjoissa mainittuja lajin tuntomerkkejä: “... lentää matalalla avomaiden yllä hitain

Kuva 87, Trooppisen rehevä rantaluhta
Sammalsillanlahden puolelta nähtynä
Latometsäsaarekkeen – Uimarannan välillä.
Rehevän vehkarannan kapea avoluhta vaihtuu
jyrkästi tiheäkasvuiseksi pensasluhdaksi ja
ylempänä edelleen hieskoivikkoiseksi
metsäluhdaksi. Rantaluhta monipuolisine
kasvillisuusvyöhykkeineen on luontomme
tärkeimpiä elinympäristöjä runsaalle lajistolle.
Kuva 1998-06-06 Markku Sakari Meriluoto.

siivenlyönnein, osaksi liidellen ... avomaiden
laji, joka lentelee yleisesti päivisin ...
päälakitöyhdöt tuskin huomattavat ... siivet
pitemmät kuin sarvipöllöllä ja ulottuvat pyrstönkärkeä pitemmälle ... kellanruskea ...
naamakiehkura valkea ja ruosteenkeltainen,
silmän seudussa mustaa ... siivet hyvin pitkät
... lentää usein matalalla vaappuen ja osittain
liidellen, nousee joskus korkealle luonteenomaisin syvin siiveniskuin ... saalistaa avomailla, mieluiten soilla tai rantojen ja
jokivarsien kosteilla niityillä ... sarvipöllö on
enemmän tai vähemmän ruskea, suopöllö
harmahtavankeltainen ... huomattavasti vaaleampi kuin sarvipöllö ... väsymättömän
ahkera risteily laajoilla aukeilla kuuluu suopöllön metsästystapoihin ... lentää melko
hitaasti. - Siinä todistusketju, joka on lähes
aukoton! Tämä oli elämäni kolmas pöllö-

havainto ja jo toinen tänä vuonna. [1964-1015].

Asio otus - Kohta pysähdyttyäni Heinolan
maantielle Honkalan [Männistön]tien risteyksen luo havaitsin 21.35 sarvipöllön lehahtavan
vastapäisen pellontakaisen tiheän pensasviidan reunaan Ristolanojan mutkan läheisyyteen, samaan paikkaan kuin viime kerrallakin!
Kotvan tähyiltyään se heittäytyi siivilleen ja
lähti hitaasti polveilemaan Ristolanojan vartta
pitkin yläjuoksulle päin tarkastellen kiinteästi
maastoa. Välillä pöllö yritti istahtaa erään
hontelon pajun latvaan, mutta kun ei saanut
tukevaa otetta, lähti jatkamaan liihotteluaan.
Äkkiä se käännähti pois ojalinjalta ja alkoi
taivaltaa suoraan minua kohti! Keltasilmäinen
lintu suureni koko ajan kiikarin näkökentässä!
Jännityksen vallassa tuijotin sitä, ja sekin
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Kuva 88, Kevätillan aurinko laskee koivikon taa
Lietelammilla. Sylvöjärven jäät lähtivät tänään.
Lietelammilla vesi päilyy vielä korkealla laajoissa,
avoimissa lampareissa Kuoppalanojan ja
Ristolanojan liittymän alueella, ennen kuin
Sammalsillanoja ennättää viedä vedet ja paljastaa
lietteet kesän ajaksi.
Kuva 1971-05-06 Markku Sakari Meriluoto.

noteerasi viimein minut, oikaisi kohti Ristolan
metsäsaarekkeen länsireunaa ja katosi Heinolan maantien taa.
Koko havaintoajan oli vastapäisestä Sammalsillansuon itäosan pensasviidasta, sieltä minkä
reunassa pöllön nytkin ensiksi näin, kantautunut kuuluva piipitys. Suuremmin yllättymättä
totesin sarvipöllön poikasten siellä kitisevän!
Ääni oli kuin tuuliviirin hidas käännähdys.
Käsikirja Pohjolan linnut värikuvin kuvasi sen
näin: “Poikasten kerjuuääni hyvin luonteenomainen kimeä piipitys “pjiie”, joka toistuu n.
viiden sekunnin välein.” Ruoantarvitsijoita oli
kolme, ja kerran laskin niiden mankuvan
yhdessä 30 kertaa minuutissa eli kukin keskimäärin kuuden sekunnin välein.
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Päätin yrittää käydä katsomassa poikasia,
vaikka tiesinkin tehtävän vaikeaksi, koska ne
olivat jo lähteneet pesästä. Koko ajan nuorukaiset kuitenkin piipittivät hiipiessäni kuivassa,
ritisevässä viidassa Peltokallion naapuritalon
etelärajan ojanpohjaa pitkin pienen
kaislikkoisen suoaukion äärelle. Sen nuorta,
tiheää koivikkoa kasvaneilla reunamilla nuo
kolme sarvipöllön tainta piileksivät, kaksi
toisella ja yksi toisella puolella. Lopulta ne
sentään vaikenivat - ja jäivät minulta näkemättä, sillä hyttysarmeija himoitsi lihaani niin,
etten ryhtynyt koluamaan aluetta sen perusteellisemmin. Totesin vain, että siellä, mistä
äänet olivat kuuluneet, lintuja ei ollut mestaripiileksijöitä kaikki tyynni! Pitempään
häiritsemättä palasin takaisin pellolle, jonne
päästyäni kitinä alkoi uudelleen!

Kuva 89, Lietelammilla vehka ja kurjenmiekka ovat lähes täysin vallanneet entisen avovesilampareen,
jonne aamupäivän aurinko kauniisti kurkistaa. Taustalla tuuhea rantapajukko liittyy taajaan koivikkoon
Kuoppalanojan ja Ristolanojan liittymän takaisella alueella. Kuva 1990-06-10 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 90, Lietelammit Kuoppalanojan ja Ristolanojan liittymän kuin Amazonasin alueella alhaisen
kevätveden aikaan. Edessä kukkii mätässara, taustalla pajukko vaihettuu Ristolanojan varren koivikoksi.
Rehevä vesikasvillisuus synnyttää voimakkaan tuoksun. Kevään tunnelmaa täydentävät ruokokerttusen
särinä rantakasvustossa ja pajulinnun huilu koivikossa. Kuva 1993-05-16 Markku Sakari Meriluoto.

Kuulostellessani myöhemmin iltahämärissä
Ristolanojan suoran eteläpäässä pensassirkkalintua sarvipöllöemo lensi 22.30 matalalla ylitseni pohjoisen suunnalta Ristolan pellolle
päin äännähtäen minut ohitettuaan
kummeksuen “kvou-é”. Lähtiessäni 23.00
polkemaan eteenpäin poikaset piipittivät
edelleen. Myös 00.30 kuulin kitinän Sammalsillantielle. [1972-06-27...28].
Virkistäviä vieraita
206. havaittu lintulaji Branta bernicla - Täysikuu suoraan etelässä matalalla Salpausselän
päällä valaisi hennosti yläpilviharsoja Sammalsillansuon yllä. Sydänyö kuukautta ennen
juhannusta alkoi olla hämärimmillään. Astelin
Sammalsillansaaren tasalla, kun 00.18
herkistyin kuulostelemaan kaukaisia ääniä
taivaalta Sammalsillantien päältä. Sain hetkeksi kiikarin näkökenttään satoja hanhia! Ne

taivalsivat suoraan Sammalsillan yli pitkissä,
jatkuvasti aaltoilleissa helminauha-auroissa
nopeasti, määrätietoisesti koilliseen. Hanhien
ääntely, ainoa havaittava tuntomerkki, kuulosti
tukahdetun vaimealta, vaikeasti määritettävältä. ARKTIKAn öinen kevätyllätys
kotiseudullani - mutta ei aivan odottamaton:
Lehtitiedon (2002-05-19) mukaan tämän
kevään ARKTIKA eli arktisten vesilintujen
muutto pesimäsijoilleen Vienanmeren - Pohjoisen Jäämeren rannoille tapahtui viikon etuajassa, olihan kesän tulokin varhainen pari,
kolme viikkoa. Aamulla ja illalla muuttosuunta
oli tavan mukaan Viron länsirannikolta
Suomenlahtea pitkin kaartaen Laatokan Äänisen reittiä itäkoilliseen, mutta yöparvet,
kuten tämäkin, suuntasivat suoraan mantereen yli.
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Kuva 91, Uimarannantien varren Kivikkolehdon keskiosa vehreytyy raivauksen jälkeen, kun auringonpaiste
pääsee latvusten alle ja virkistää varjossa lymynneet kasvit uuteen kukoistukseen. Oikealla
Uimarannantien vieressä riukukasa aidastarpeiksi, vasemmalla Mannan puoleinen kivikkoinen töyräs.
Kuva 2002-05-25 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 92, Suuri siirtolohkare muistona mannerjään liikkeistä Sammalsillansuon alueella Latopellon
pohjoisreunassa Kivimetsäsaarekkeessa, mistä se näkyy myös Uimarannatielle. Kivimetsäsaareketta
reunustaa Sammalsilta-hankkeessa rakennettu aita. Suuri siirtolohkare sijaitsee myös Sammalsillanlahden
länsirannalla Mäyrämetsäsaarekkeessa. Kuva 2002-11-20 Markku Sakari Meriluoto.

Kirjatiedonkin mukaan sepelhanhien
“porinapoppoot” (kurnuttava kurkkuääni “prrok”
parvesta eri korkuisina ääninä ja
yhtäjaksoisena porinana - käsikirjan mainio
luonnehdinta kuulemalleni ääntelylle)
oikaisivat mereltä osaksi mantereen ylle,
vaikka lajin muutto sisämaassa on yleensä
heikkoa. Normaalistikin sepelhanhien päämuutto tapahtuu muita arktisia hanhia myöhemmin, huipentuen keskimäärin 27. toukokuuta. [2002-05-26].

Podiceps auritus - Havaitsin lajin, jonka
kohdalla olin jo menettänyt toivoni nähdä se
vielä tänä vuonna: mustakurkku-uikun. Se
lensi 16.35 Sylvöjärveltä Sammalsillansaaren
edustalle kuin tarjottimelle nähtäväksi. Näin
heti, että lintu oli sukeltaja ja kuului uikkuihin.
Kerran se pulpahtikin vedenpinnan alle.

84

Pienen uikun värityksessä kiinnitti heti huomiota kauniin punaisenruskea takakaula. Päälaki
oli hyvin tumma, todennäköisesti musta.
Kurkku, posket ja etukaula olivat valkeat. Pään
ja poskien jyrkkä väriraja kulki silmien tasalla.
Rinta oli likaisenharmaa, kupeet vähän
tummemman harmaat. Selkä oli tumma,
pyrstön alaosa valkea. Siipijuovan saattoi

erottaa heikosti, mutta lennossa näkyi hyvin
siiventyven valkea laikku tummilla, mustanvoittoisilla siivillä. Siivet olivat alta vaaleanharmaat, alapuoli valkea.

Mustakurkku-uikku oli hyvin tarkkaavaisen,
melkeinpä epäluuloisen näköinen katsellessaan liikkeitäni Sammalsillansaaressa. Ainoa
ääni, jonka se päästi pari kertaa, oli heikko,
kysyvä “gräh”. Varomattomasti liikahtaessani
lintu lähti lentoon, mutta kaarroksen järvelle
tehtyään palasi kuitenkin Sammalsillansaaren
edustalle itärannalle, mistä myöhemmin lensi
selälle. Pakoetäisyys oli noin 40-50 m; lintu
vaikutti aralta. Järvellä se laskeutui erään
silkkiuikun läheisyyteen, jolloin näin mainiosti
lajien kokoeron. - Tämä oli vasta toinen havainto lajista, viime kesänähän mustakurkkuuikku todennäköisesti pesi Punalammilla.
[1964-10-06].
Esox lucius - Laskeuduin Sammalsillantien
viereiseltä puunkuorikasalta ja lähdin kulkemaan aidan viertä Sammalsillansaarta kohden. Sateiden vuoksi Kurenojassa oli vettä
melko runsaasti, ja sen vaikutus näkyi täälläkin: tuttu polku saareen oli liejuinen ja upottava
sekä aivan kokonaan veden peitossa. Noin

Kuva 93, Pyykkirannan venevaja ennen talkoomaalausta uudella punamullalla alkukesän vehreän
lehvästön kätkössä, kun ilta-aurinko hehkuu Sammalsillanlahden takaa tuoreissa, kiiltävissä
koivunlehdissä ja vajan valkeassa räystäslaudassa. Kilpi kutsuu satunnaisia melojia poikkeamaan rantaan.
Kuva 2002-05-30 Markku Sakari Meriluoto.

30m päässä saaren rannasta jokin loiskahti
16.58 vedessä edessäni. Pysähdyin, ja kun
mitään ei tapahtunut, astuin askeleen. Silloin
mulahti jokin jälleen aidan vierellä. Kumarruin
katsomaan ja näin tummassa vedessä vielä
tummemman kalan selän. Kala puikahti kaatuneen aitapylvään ja mätästupsun väliin eikä
päässyt siitä enää eteenpäin. Sain sen käsiini
ja totesin, että puikkari oli noin 20 cm pituinen
kaunis hauki. Vein kalan nopeasti Sammalsillansaaren rantaan ja päästin sen siellä
avoveteen. [1964-10-15].
111. havaittu lintulaji Charadrius dubius Sammalsillansuon Lietelammilla näin
pikkutyllin ensi kerran. Se seisoi 19.07 liikkumatta lietteillä, ja minulla oli neljännestunnin
ajan erinomainen tilaisuus tehdä havaintoja 15
m päästä. Pikkutylli oli paljon läheisyydessä
olleita kahta liroa pienempi. Lintu oli nuori
yksilö, sillä väritys oli vielä hieman puutteellinen. Selkä ja pyrstö olivat yksivärisen vaaleanruskeat, pää samanvärinen, siipijuovaa en
havainnut. Hartioilta pisti kaksi ruskeaa kiilaa
rintaan. Niskan kiersi leveä, valkea, selän
puolelta mustan reunustama sepel. Kaula,
rinta ja vatsa olivat puhtaan valkeat, koivet
taas ihonväriset.

Oltuaan noin kymmenen minuuttia melkein
paikallaan pikkutylli ryhtyi terhakkaasti etsimään ravintoa. Se liikkui hyvin nopeasti lyhyen
matkan, pysähtyi sitten päätään kallistellen
kuuntelemaan pikkueliöiden liikkeitä, etsi ne
nokallaan ja piipersi taas kappaleen matkaa
eteenpäin. Kahta edellä mainittua liroa lukuun
ottamatta Lietelammilla ei ollut muita kahlaajia.
[1964-07-24].

Picus canus - Astelin aatoksissani Sammalsillan luo, kun 10.50 kuulin yllättäen
sillanpielen pylvään nenästä heikon mutta
sitäkin tutumman äännähdyksen “kjy-kjy”.
Samassa vihertävä tikka lennähti sieltä edemmäs seuraavan pylvään luo Sammalsillansaaren metsikön reunaan vanhaan raitaan.
Sieltä sen lennätti ohi ajanut auto
Pensastoalueen puolelle koivikkoon. Näin
kiikarilla naaras-harmaapäätikan tuntomerkit
useaan otteeseen erinomaisesti. Hillityn hieno
hiljaisen sydäntalven yllätys juuri tällä erityisen
tarkkailun alueella! Liekö mieluisaan kohtaamiseen osuutta Mannan pihan talviruokinnalla,
sitähän harmaapäätikka hyödyntää mielellään? [2002-12-12].
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Kuva 94, Sammalsillantieltä
luoteeseen Itäluhdalle. Edessä
näkyy tienvieren piikkilanka-aita
karjan pitimiksi.
Sammalsillanlahden takana
erottuu Toivonojan ja
Syrjälänkallioiden ranta.
Kevättulva peitti näillä kohdin
useasti Itäluhdan ja jopa
Sammalsillantien kahluukuntoon.
Nykyisin Itäluhta on ainoa melko
avoimena säilynyt luhtaniitty
Sammalsillansuon alueella. Kuva
(1960) Markku Sakari Meriluoto.
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kuluessa Uimarannan puihin visertämään,
17.21 tuli noin 400 yks. lisää ja 17.23 vielä
noin 350 yks. leveänä rintamana kuuluvasti
kohisten. Ruovikossa yöpyviä kottaraisia oli
siis Sammalsillanlahden perukan alueella
yhteensä noin 1750 yks. [1964-10-06].

“Those were the days”
Corvus cornix - Sylvöjärven yllä risteili 06.02
satoja törmä-, haara- ja räystäspääskyjä. Ilma
oli niistä aivan sakeana ja viserrys kuului
kauas. Satojen kottaraisten suurparvi lähti
06.04 mahtavasti humisten lentoon Uimarannan kaislikosta siirtyen ohitseni Toivonojan
pellolle päin. Kaislikon yllä lentänyt varis joutui
parven keskelle ja yritti epätoivoisesti päästä
väljemmille vesille! Suunnilleen saman verran
ruovikossa yöpyneitä lintuja siirtyi Uimarannan
haapoihin ja mäntyihin, missä ne aloittivat
valtaisan viserryskonsertin. Kaikki pääskyt
olivat 06.48 siirtyneet Länsiluhdan laajaan
kaislikkoon, eikä järvellä ollut ilmassa ainuttakaan. Myöhemmin ne kuitenkin siirtyivät
jälleen Sylvöjärven ylle hyönteispyyntiin.
[1964-09-03].

Accipiter sp. - Noin 300 yks. kottaraisparvi
kierteli 17.03 laskeutumisaikeissa Uimarannan
kaislikon yllä. Seisoin tällöin Sammalsillansaaren rannassa. Yhtäkkiä tapahtui jotakin
odottamatonta: tiivis ja yhtenäinen parvi hajosi,
joutui pakokauhun valtaan, ja kottaraiset
törmäilivät sinne tänne. Haukka oli iskenyt
parveen! Kuului kottaraisten hätäisiä
kirskahduksia ja satojen siipien humina niiden
yrittäessä päästä mahdollisimman nopeasti
mahdollisimman kauas vaaravyöhykkeestä.

Sturnus vulgaris - Noin 200 kottaraista
ruokaili 17.08 kunnantilan kynnöspellolla, noin
800 yks. laskeutui 17.13 puolen minuutin

Näin sekasorron aiheuttajan, luultavasti kanatai varpushaukan, vain hyvin epäselvänä,
harmaana hahmona tumman kottaraisparven

Kuva 95, Sammalsillantietä
suunnilleen Sammalsillansaaren
kohdalta itään. Oikealla ryöhää
Pensastoalueen pajupensaikko, joka
nykyisin yltää korkeana tienreunaan
asti. Pientareen kasvillisuus on juuri
niitetty. Taustalla vasemmalla näkyvät
Sammalsilta ja Peltokallion
hakakoivikon kulma avoimen
Pensasniityn takana. Kuva (1960)
Markku Sakari Meriluoto.

keskellä pedon poukkoillessa kaikkiin suuntiin
jotakin parven yksilöä takaa ajaen ja varmasti
tässä onnistuenkin. Salamahyökkäys kesti vain
muutamia sekunteja, hälinä taukosi, parvi
tiivistyi nopeasti ja lähti Sammalsillansuolle
päin eikä enää palannut paikalle havainnointiaikanani.
Ainoa asia, mistä petolinnun “henkilöllisyyttä”
ajatellen olen melko varma, on se, että kysymyksessä ei ollut parikymmentä minuuttia
aikaisemmin näkemäni suopöllö, sillä hyökkääjä oli paljon pienempi. Myös saalistustapa
viittasi Accipiter-lajiin, sillä peto oli melko
varmasti väijynyt parven tuloa (tai yleensä vain
lähiympäristössä liikkuneita lintuja)
Latometsäsaarekkeen rantapuissa, joista
etenkin männyt tarjosivat oivallisen näkösuojan ja hyvän taktisen aseman hyökkäystä
varten. Kaikki kunnia saalistajalle, jos se toimi
näin. [1964-10-15].

Serkku yllättää aina - pieni nisäkässarja
Mustela vison - Kevät murtautui maisemaan
vihdoin huhtikuun puolivälin jälkeen, kun
parina viime yönä lämpötila pysyi nollan
yläpuolella ja kaakosta työntyi kostea
ilmavirtaus. Ilma tuntui keväisen leudolta. Nyt
olivat pellot jo pääosin paljastuneet, vain alavia
pohjan puoleisia laiteita peitti vielä lumi. Roudan päällä päilyi monin paikoin vesilammikoita.
Silti Ristolanojassa vettä virtasi vielä niukasti,
Kuoppalanojan uomassa jo puoliväliin,
Sammalsillanojassa jään päällä ja
Kurenojassa vuolaaksi tulvaksi asti.
Vielä iltapäivälläkin muuttolintuja näkyi maisemassa massoittain. Punarinta lauloi vastassa
jo Uudenkylän asemalla. Pönnölän
peltoaukealla levähti yli kolmekymmentä
töyhtöhyyppää, lisäksi rastaita ja kiuruja.
Peippoja ja pohjoisia järriserkkuja hyöri suuri
parvi Ristolan kynnöspellolla. Vieressä Pelto87

Kuva 96, Lintuharrastajan kevään kohokohtia on kesäksi kunnostetun veneen vesillelasku, tässä
Uimarannan viereisiltä talviteloilta kolme päivää jäidenlähdön jälkeen. Lintujen kevätsesongin jälkeen
perinteeseen kuului soutaa ”Show Boat” Sylvöjärveltä Arrajokea pitkin väljemmille kesävesille Arrajärvelle.
Kevättulva huuhtelee vielä uimalaiturin pohjaa ja Itäluhdan rantaa, jonne jää on ajanut kaislalauttoja.
Vastarannalla vasemmalla näkyy Toivonojan kartanon navetta. Kuva 1971-05-09 Markku Sakari Meriluoto.

kallion niityllä rupatteli melkoinen rastasparvi.
Sieltä kuului vihdoin myös isokuovin luritus
Sammalsillansuolle samalla kun metsäviklo
luikkaili Pensastoalueen yllä. Toivonojantien
varrella soi peippoparven viserrys
metsänreunoista, vaikka sen puolen peltoja
peitti lumi. Sepelkyyhkyparejakin näkyi.
Sammalsillalle tullessani havaitsin 14.30
lumisessa uomassa tumman otuksen kaukana
yläjuoksulla, osaksi sulalla ojien risteysalueella. Sain kiikariin solakan,
tuuheahäntäisen minkin, mutta suoraan
vastavalossa en nähnyt värejä. Otus otti
minusta vainun, nousi takajaloilleen ja pujahti
parin minuutin kuluttua silmäkkeeseen. Hetken
kuluttua taitava peto nousi lumelle kala
hampaissaan ja vilisti mutkan taakse syömään
saalistaan. Aterioituaan se tuli takaisin sulan
reunalle, veti vainua pystyssä parin minuutin
ajan tuulen puolelta eli minun suunnaltani ja
livahti sitten pois. Jännittävä mutta verisen
vaarallinen vieras on minkki Lietelammilla,
luonteenomaisimmassa ympäristössään.
[1996-04-14].
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Kun astuin Sammalsillalle, huomasin 14.55
jonkin tumman otuksen sillan yläpuolella
kymmenkunnan metrin päässä veden
peittämällä jäällä. Tuijotimme siinä rävähtämättä toisiamme, minkki ja minä. Eläin käänteli
hieman päätään vainua pyydystäen, muuten
se pysytteli paikallaan, minä samoin. Vihdoin
minkki lähti liikkeelle, loikki varovasti vähän
poispäin, mutta kääntyi sitten yllättäen takaisin
ja tuli vettä myöten kohti, aivan sillanpielen
jaluskiven juurelle, kurkisti kolmen metrin
päästä ylös ja luikahti sitten jonnekin
siltarakennelmien alle. Minkin turkki oli kokonaan tumma, melkein musta, ei mitään
värilaikkuja missään. Häntineen se oli puolen
metrin pituinen. Miten utelias ja rohkea peto se
olikaan! [1998-04-19].

Nyctereutes procyonoides Mäyrämetsäsaarekkeen takaisen pellonreunan
pohjoiskulmasta havaitsin 23 aikaan tumman
hahmon keskellä Toivonojan oraspeltoa - supi!
Seurasin kiikarilla, kun eläin askelsi pellon

Kuva 97, Näkymä Rantametsäsaarekkeen koivunlatvuksesta Sammalsillansuon alueelle. Oikealla
Sammalsillantie, etualalla Länsiluhdan avoin eteläpää, taustalla vasemmalla koivikkoinen
Sammalsillansaari. Tien ja saaren välissä sijaitsee vetinen ruovikko ja sen takana tien vieressä
tummanruskea puunkuorikasa. Niiden päälle kasvoi myöhemmin täytemaakenttä, joka yhdisti saaren
tiehen. Huomaa karja-aita Sammalsillantien ja Länsiluhdan välissä.
Kuva 1969-09-10 Markku Sakari Meriluoto.

poikki rantaa kohti pari kertaa suuntaani
vilkaisten, mutta tuskin minua merkille pannen,
koska muuten olisi suunta vaihtunut. Supi
pysähtyi pellon reunassa, nuuhkaisi siellä
tuoreita jälkiäni ja katosi Länsiluhdan korkeaan
rantametsikköön, missä satakieli lauloi ja
minkä luona kurki oli näyttäytynyt viikko sitten.
Siinä asteli ilmielävä syy sorsalintujen vähyyteen Sammalsillansuolla, naurulokkien katoon
ja ties mihin lajiston köyhtymiseen. Alkuperäiseen luontoomme kuulumaton itäinen vieraspeto elää Sammalsillansuon alueella kuin
kotonaan, suosiihan se reheviä sekametsiä,
reunavyöhykkeitä, viljelysmaita, kosteita
niittyjä ja viihtyy asutuksen tuntumassa.
Kaikkiruokainen hämärä- ja yöeläin lisääntyy
erittäin tehokkaasti, vaikka talvella kanta
kuoleekin suurimmaksi osaksi.
Mäyrämetsäsaarekkeen pohjoisreunassa lojuu
vuosien jälkeen iso, ehjä supiloukku kasvillisuuteen kiinnittyneenä! [2002-05-30].

Lepus europaeus - Tarkalleen keskiyöllä
istuin Sammalsillan kaiteella, katselin lahdelle

ja kuuntelin yön ääniä. Syrjäsilmällä huomasin
saaneeni seuraa: Rannan-Salmisen suunnasta
Sammalsillantietä pitkin oli ilmestynyt rusakko
aivan lähelleni. Epävarmana se kurkisteli
korvat pystyssä, astahti melkein sillan kynnykselle ja istahti siihen toviksi. Viimein veijari sai
varmuuden vieraasta nisäkkäästä melkein
kädenojentaman päässä vieressään ja
räpsähti laiskaan hölkkään tulosuuntaansa.
Hauska yöllinen kohtaaminen jälleen Sammalsillalla entisten yllätysten jatkoksi! [2002-0530].

Meles meles - Auringonlaskun kajon aavistus
heijastui 21.30 aikaan luoteiselta taivaalta
rikkonaisen pilvipeitteen raoista Sylvöjärven
tyynelle selälle synnyttäen veden kalvoon
punertavan kuvajaisen. Rantapensastojen
pehmeät piirteet peilautuivat Sammalsillanlahden pohjukan ympäri. Naurulokit mekastivat
yhä Toivonojan kaislikkorannassa, ja joskus
kajahti kalalokin huolekas huuto varoittaen
jostakin öisestä hiippailijasta. Silloin tällöin
liihotti äänetön valkonuttuinen lokkilintu matalalla vesien ja rantojen yllä.
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Kuva 98, Lähde Sammalsillansaaren kivikkoisessa
rannassa synnyttää keskitalvellakin laajan
sulasilmäkkeen, jään ja lumen ympäröimän hapekkaan
keitaan kaloille ja juomapaikan nisäkkäille. Lähteisyyttä
esiintyy myös Uimarannan – Pyykkirannan välisellä
rantakaistalla.
Kuva 1972-01-01 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 99, Sammalsilta ja Sammalsillanojan suupuolen
rantapensasto alkutalven paksun lumen kuorruttamina.
Sillan alta kulkevat saukon jäljet!
Kuva 2002-11-20 Markku Sakari Meriluoto.
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Suuret kottaraisjoukot laskeutuivat Sammalsillansaaren ja Latometsäsaarekkeen puista
viereisiin kaislikoihin ennen 22, kohta auringonlaskun jälkeen. Useat räkätit rupattelivat
00.50 Pensasniityn suojissa, ja pajusirkku
viritti muutaman säkeen Itäluhdalla.
Ukkonenkin jyrähti kaukana kolmesti ja fasaani
mylvähti kaikuna perään Rannan-Salmisen
koivikossa. Lepakkokin pyrisi Sammalsillan
tienoon yllä jonkin aikaa - pieni yhdyskunta
asusti sillankannen alla.

Astellessani Sammalsillansaaresta
Ylätasankoa pitkin Sammalsillantietä kohti
huomasin 02.00 jonkin eläimen vilahtavan
tiellä Sammalsillan suuntaan. Ryntäsin juoksujalkaa katsomaan perään, mutta Ylätasangon
sementtirenkaiden kohdalla tuli äkkiseisaus.
Niiden takaa tiellä lyllersi esiin - mäyrä, joka
sekin pysähtyi vauhdistaan niin nopeasti, että
soraan jäivät vahvat käpälänurat. Niistä
mittasin myöhemmin välimatkaksemme
ainoastaan viisi metriä!

Kesätaivas alkoi vaaleta jo yhden jälkeen, kun
pilvet väistyivät hitaasti lännestä saapuvan
selkeän tieltä. Naurulokit mekastivat väsymättä
läpi yön, mutta useat laulajat aloittivat esityksensä kahden maissa, esimerkiksi lehtokerttu
Pensastoalueella.

Molemminpuolisen “kauhusekunnin” jälkeen
musta-valkoviirunaamainen, hallavaturkkinen
vastapelurini selvisi toimimaan ensiksi. Se
käännähti ketterästi ympäri ja alkoi loikkia
takaisinpäin hämmästyttävän nopeaa vauhtia,
vinossa asennossa kuin koira, pullea ruumis
hauskasti hytkyen. Pari kertaa eläin pysähtyi

Kuva 100, Uimarannantie laskeutuu RannanSalmisen metsäsaarekkeen töyrään varjosta
kunnantilan pellon aurinkoiselle vierustalle.
Rantaan tulijaa tervehtivät pientareella
juhannuksen ajan niittyruohot ja heinät, joista
näkyvimpinä kukkivat metsäkurjenpolvi ja
koiranputki. Kuva 1990-06-21 Markku Sakari
Meriluoto.

turvallisen välimatkan päässä hetkeksi
kuulostelemaan ja pujahti vihdoin Kurenojan
kosken töyräältä uoman yli
Rantametsäsaarekkeen kätköihin. [1972-0607...08].

Mustela erminea - Kirjoittaessani Sammalsillan vierellä muistiinpanoja joutsenista huomasin äkkiä siltakivellä kymmenen metrin
päässä minua pystyasennossa tuijottaneen
vitivalkoisen, parinkymmenen sentin mittaisen
solakan eläimen, jonka pitkähkön hännän
kärkiosa oli musta. Katselin ensi kerran
kärppää silmästä silmään! Se puikahteli vähän
aikaa kivien sokkeloissa - “kärppä viitenä
raunioissa” - ja nousi muutaman kerran takajalkojensa varaan katsomaan minua, joka
pysyttelin liikkumatta. Sitten notkea nisäkäs
loikki Sammalsillan kannen yli toiselle puolelle,

pysähtyi vielä hetkeksi ja katosi sen jälkeen
ojaa reunustavan heinikön kätköihin. Jo tuokion kuluttua utelias eläin pilkahti uudelleen
näkyviin 25 m päässä sillasta, viivähti kotvan
aukossa ja katosi sitten lopullisesti. Talven tulo
oli tänä vuonna myöhässä, sitä osoitti kärpän
valkoinen turkki. [1967-11-05].

Lutra lutra - Harmaapäätikkahavainnon
jälkeen palasin Rantametsäsaarekkeen suunnasta takaisin Sammalsillalle. Sieltä
käännähdin 11.03 sattumalta katsomaan
Sylvöjärvelle päin - mitä näinkään! Kaksi
suurehkoa nisäkästä lähestyi rinta rinnan 50 m
päässä siltaa Sammalsillanojan lumiuomaa
pitkin. Painauduin välittömästi matalaksi
sillankannen päälle, tempasin kiikarin silmille
ja katsoin kaiteen alta aivan lumoutuneena saukkoja!
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Kuva 101, Kurjemiekan komea kasvusto kukkii juhannusajan sateessa Länsiluhdalla rannan
pensasvyöhykkeen katveessa. Kuva 1980-06-20 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva 102, Kevättulva on noussut Itäluhdalle, kun Sylvöjärven jäiden lähtöön on aikaa vielä kuusi päivää.
Taustalla Sammalsillansaaren edustalla häämöttää vielä jäinen Sammalsillanlahden perukka. Itäluhta on
vielä täysin avoin, pensaaton. Sen sijaan Sammalsillanojan suulle tulvaveden taakse on noussut
kymmenen vuotta perkauksen jälkeen taaja pajuvyö. Kuva 1970-05-03 Markku Sakari Meriluoto.

Jo äsken pitkospuuväylän raivaustyössä olin
havainnut tuttuja lumijälkiä uomassa Sammalsillan- ja Kuoppalanojien risteyksessä. Nyt
niiden tekijät lähestyivät minua ilmielävinä!
Eläimet olivat suunnilleen rotevan kollin kokoisia, tummanruskeita, alta vaaleanruskeita. Pari
pysähtyi hetkeksi silmäilemään Sammalsiltaa,
minä pidätin hengitystäni litteänä kannen
päällä. Ei vaaraa - kaksikko lähti uudelleen
eteenpäin hampsimaan saukkomaiseen
tapaan hyppivää vinottaista ravia.
Epäröimättä eläimet menivät sillan alle!
Käännähdin - ja tömäytin polveni lievästi
kanteen. Toinen saukko tuli toisella puolen
siltaa näkyville, toinen viivytteli allani sillan
kätkössä pitkään piinaten minua, mistä oli
kysymys - polven kolahdus kuului varmasti
saukkojen korviin. Viimein piileksijäkin tuli
esille - helpotus! Edeltäjä poikkesi 30 m
päässä sillasta Pensasniityn puolelle ja toinenkin peräytyi ojanvarren pensaston kätköön.
Mitä siellä? - olisin luullut niiden viuhtovan
samaa kyytiä ojaa pitkin yläjuoksulle.
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Varhaisen alkutalven kovien pakkasten jälkeen
ojauomat olivat toki ummessa, mutta jossakin
oli pakko olla silmäke, eivät saukot muuten
täällä retkeilisi. Muistin aikaisemmilta vuosilta
pieniä sulia Sammalsillanojan ylävarrelta,
mutta miten oli nyt? Tarkemmin tutkien
Sammalsillanojan uomassa kulki pitkien
poutien jälkeen suorastaan saukkojen polku,
joka osoitti jatkuvaa liikennettä eestaas paikallisesti vai käymäseltään Immilänkoskelta
asti, lajin vakituisilta asuinsijoilta? Saattoiko
Sammalsillansuon alueella elää oma parinsa?
Arvoituksellista mutta kiehtovaa ajatella tällaista nisäkäselämää tutkimusalueellani! Vielä
näädänkin jäljet kulkivat Sammalsillanojan
uomassa saukon rinnalla!

Saukkoparin tapaaminen tällä tavoin keskellä
päivää tuntui mykistävän upealta elämykseltä harvinaiset eläimet omin silmin nähtyinä,
melkein käsin koskettaen! Tämä
nisäkäshavainto oli kohdallani lähes vailla
vertaa, onneksi taas täällä Sammalsillansuon
alueella, mistä vuosien varrelta muistuvat
mieleen monet muutkin hauskat
nisäkästapaamiset. [2002-12-12].

Kuva 103, Länsiluhdan syvä talviuni. Paksu lumi pyöristää avoluhdan mättäät ja verhoaa pajupensaat sekä
taustalla Rantametsäsaarekkeen reunan metsäluhdan. Uudenvuodenpäivän aurinko jaksaa juuri kurkistaa
kevättä enteillen Ensimmäisen Salpausselän korkean harjanteen takaa Länsiluhdallekin.
Kuva 1996-01-01 Markku Sakari Meriluoto.

Suuria lintuja, suuria tunteita
Cygnus cygnus - Etelästä saapui 19.50
ääneti matalalla viisi laulujoutsenta Sammalsillanlahdelle. Linnut liitivät hitaasti Uimarannan ohi ja lensivät aivan jään pinnan
tuntumassa itärantaa seuraten Hautaan
tasalle, missä kaartoivat länteen, tarkastivat
Toivonojan rannat ja laskeutuivat vihdoin
keskelle jäälakeutta muutaman metrin päähän
toisistaan. Seurasin tapahtumaa rantalaiturilta
yhdessä opettaja Aleksi Laurosen kanssa. Hän
ehdotti, että kävisimme katsomassa lintuja
lähempää. Epäröiden, peläten häiritsevämme
joutsenia, suostuin lähtemään.
Ajoimme Laurosen autolla Heinolan maantietä
Hautaan Koivuniemen talon pihaan. Sieltä
aloimme laskeutua tiheän kuusikon
reunustamaa polkua kohisevan purolaakson
rinnettä alas. Useiden yritysten jälkeen
kiikarimme tavoittivat joutsenet. Ne lepäsivät
jäällä lounaan suunnalla, joten katsoimme
parhaaksi perääntyä parempaan
tähystysasemaan. Astelimme maantietä
puronotkelman toiselle puolelle mäen
töyräälle, mistä erkani vähäinen polku rantaa

kohti. Valoisan kallionrinnemetsän puiden
lomasta havaitsimme joutsenet nopeasti. Ne
nukkuivat jäällä kohtisuoraan edessämme.
Hiivimme varovasti vielä jonkin matkaa eteenpäin.
Vaikka valoa ei enää ollutkaan riittävästi,
päätin yrittää valokuvan ottamista. Kyyryssä
laskeuduin hitaasti rinnettä alas puihin
suojaten. Useasti jouduin odottamaan, että
kaulaansa kurkotellut lintu jälleen painautui
levolle. Kuiva maasto risahteli pakostakin
saappaiden alla, mutta ääni kyllä häipyi
Toivonojan kaislikkorannan naurulokkilauman
pauhuun. Pääsin onnellisesti suunnilleen
rinteen puoliväliin, missä piilouduin erään
kuusen oksiston suojaan. Sain kuvan
näpätyksi, vaikka rannan puuviidakko haittasikin näkyvyyttä. Paluumatka ylös rinteen
päälle sujui hyvin sekin, eivätkä joutsenet
häiriintyneet lainkaan. Mikä valtava helpotuksen tunne tämän uhkapelin jälkeen! Totesin
avoimesti, etten koskaan olisi voinut antaa
anteeksi itselleni, jos linnut olisivat paenneet
typerän yritykseni vuoksi.
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Kuva 104, Tuomi kukkii rannassa ja kevättulva
kuohuu Immilänkoskessa Toivonojan myllykanavan
putouksessa läpi vanhojen perustusten.
Kuva 1993-05-16 Markku Sakari Meriluoto.

Palasin yksin Uimarantaan kiteyttämään
ainutlaatuisen hienon joutsenhavainnon
tunnelmia ja muistelemaan näiden kolmen
veneenkunnostusillan mieleenjääviä hetkiä.
Viimeviikkoinen takatalvi oli nyt kuin vain
pahaa unta. Päivisin vallitsi liki
parikymmenasteinen uskomaton keväthelle,
joka heijastui vielä illallakin auringonlaskuun
asti. Silloin vasta alkoi viiletä yöksi. Ilma oli
tyyni, pehmeä ja kuultavan kuulas kuin heinäaikaan. Sylvöjärven jään yllä väreili auringon
tavaton sulattava lämpö, joka vääristi kaukaiset rannat kumpuileviksi. Laskeva aurinko
hehkui kostean ilmamassan vaikutuksesta
suurena, himmeänä, oranssinpunaisena
tulipallona länsirannan tummaharjaisen metsän yllä. Kun sen säteiden lämpö oli hävinnyt,
alkoi mustanpuhuvan jääkentän ylle levitä
aavemainen, ohut hopeinen usvaharso, joka
levottomana pursuili sinne tänne.
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Näitä kevätiltoja hallitsivat monenlaiset äänet:
naurulokkien kirkuva kuoro pesimäsijoillaan
Toivonojan kaislikkorannassa, kuovien
kuikutus usvaisella jäällä ja ympäristön pelloilla, teeren innokas pulputus Sammalsillanlahdelta, rastaiden sointuvat soolot ja punarintojen hauras solina metsänreunoista,
kottaraisten iltapalaveri Latometsäsaarekkeen
suurissa haapapuissa, sotkien polske rantasulassa, taivaanvuohen mäkätys hämärtyvältä
taivaalta, sammakoiden taukoamaton kurnutus
tulvaniityltä ja suuren kalan molskahdus
rantavedessä. Venetervan tuore tuoksu
valkamassa!
Tämä riemukas kevättunnelma otti joutsenet
vastaan Sammalsillanlahdella. Aurinko hehkui
enää hetken horisontin yllä ohuen harson
takana peilautuen sulien rantavesien tyyneen

Kuva 105, Uudenkylän luontopolku ennen lokakuun
uudistushakkuuta ja marraskuun myrskytuhoa.
Satoja vuosia ihmisiä, muurahaisia ja kaikkia
muitakin kulkijoita palvellut vahva ura johtuu
valoisassa harjuhongikossa mustikanvarvuston
lomassa lähellä radanvarren kiviaitaa.
Kuva 2001-06-25 Markku Sakari Meriluoto.

pintaan. Hento kevätyön hämärä kietoi sitten
tummalla jäällä levänneet suuret valkeat linnut
suojaiseen syliinsä lähettäen vielä usvahunnun
peittämään ne ihmisten katseilta. 21.00 joutsenet nukkuivat minkään häiritsemättä niiden
unta.
Sammalsillanlahti antoi minulle jälleen elinikäisen muistolahjan! Mieleen jäi väkevästi sekin,
että jokaisena kolmena suloisena veneenkunnostusiltana minua ilahdutti yksinäinen
teerikukko, joka piti innokasta soidinta
Sammalsillanlahden jäälakeudella Toivonojan
tasan tienoilla, varisjoukon usein seuratessa
sen esitystä. Valkea pyrstöviuhka ja kuperat
siivet levällään kyyryssä soidinasennossa
kukko pyöriskeli ylhäisessä yksinäisyydessään
noin 18 alkaen auringonlaskun vaiheille asti.
[1972-05-04].

144. havaittu lintulaji Cygnus columbianus
bewickii - Tarpoessani Karhulan jyhkeässä
kuusikkometsässä Soittokalliota kohti kypsyi
mielessäni ajatus kiertää paluumatkalla
Sammalsillansuon alueen kautta, koska aikaa
näytti riittävän. Niin sitten teinkin, soutelin
harmaalla, tihkusateisella Sammalsillanlahdella, käväisinpä Hautaalla asti. Lopuksi
aioin vielä poiketa Lietelammilla. Näiden
alkuvaiheiden jälkeen seurasi eräs elämäni
suurenmoisimmista lintuhavainnoista.
Astelin Sammalaillanojan vierustaa pitkin
Lietelammille päin, kun äkkiä jäykistyin kuuntelemaan. Sumun takaa suolta kantautui
muutaman kerran ääniä, jotka hetkessä
sähköistivät mieleni. Tähystelin tarkkaan
aavistaen mitä oli tulossa. Ja sitten - kuin
valkoiset aaveet lipui harmaudesta esiin
seitsemän valtavan suurta lintua.
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Kuva 106, Kurenojan kevättulva
Rantametsäsaarekkeen kupeessa
kiidättää sulamisvesiä Sylvöjärven
lounaanpuoleiselta metsä- ja
peltoalueelta. Esimerkiksi 1970-04-21
Kurenojan jääpadon vuoksi
Sammalsillantien ”väärälle puolelle” oli
lähes jokakeväiseen tapaan virrannut
niin paljon vettä, että tulva peitti alavan
pellon ja Pensastoalueen länsiosan.
Kuoppalanoja ja Ristolanoja virtasivat
silloin ääriään myöten täynnä, mutta
suulle asti lähes avoin Sammalsillanoja
veti vinhasti vettä. Kuva (1960) Markku
Sakari Meriluoto.
Kuva 107, Kevät tuntuu täydeltä, kun
jäät ovat lähteneet tänään ja
kalanpyydykset viritetty
rantamatalikkoon. Tyynen kevätillan
purppurainen auringonlasku luo
kimmeltävän sillan
Sammalsillanlahden poikki
Latometsäsaarekkeen edustalle, missä
rysä odottaa kutevan lahnan viimeistä
vierailua. Kuva 1971-05-06 Markku
Sakari Meriluoto.

Laulujoutsenia! Ne liitivät matalalla noin 80 m
päästä ohitseni Sammalsillanlahdelle ja suureksi riemukseni epäröimättä laskeutuivat
15.00 Sammalsillansaaren edustalle. Hiivin
varovasti ensin tielle ja sitten Sammalsillalle
ihailemaan juhlallista näkyä.
Neljä linnuista oli vanhoja, kokonaan valkeita,
ja kolme nuorta, harmaankirjavaa. Kirjoitin
välillä Sammalsillan pielessä alustavat muistiinpanot ja palasin sitten uudelleen Sammalsillantielle. Nyt joutsenet panivat minut merkille, sillä ne keskeyttivät ruokailunsa Sammalsillansaaren ja -ojan suun välisellä leväalueella
noin 120 m päässä ja siirtyivät arvokkaasti
aivan kaislikon reunaan. Pian linnut kuitenkin
tulivat esiin, ja saarentyven kuorikasan luo
käveltyäni näin ne kaikki hyvin. Kuinka pieniltä
ja mitättömiltä näyttikään kaksi joutsenten
läheisyyteen uinutta silkkiuikkua!
Häpeä tunnustaa, mutta vasta nyt, kun joutsenet olivat runsaan sadan metrin päässä
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edessäni kuin tarjottimella, huomasin kaikkein
tärkeimmän seikan: kaksi valkoista joutsenta
oli huomattavasti pienikokoisempia kuin muut
viisi. Lintujen ollessa vieri vieressä totesin
kokoeron selvästi. Vertaillessani tuntomerkkejä
yksityiskohtaisesti panin merkille pienempien
joutsenten lyhyemmän ja kapeamman kaulan
sekä varsinkin nokan: melkein kokonaan
tumma, väriraja pystysuora, eikä tyven keltainen juuri erottunut päinvastoin kuin ad.
laulujoutsenilla, joilla se tumman kärjen jatkeena näkyi hyvin. Jo havaintopaikalla vakuutuin
siitä, että olin ensi kerran nähnyt
pikkujoutsenia, ja myöhemmin käsikirjoja
tutkiessani asia varmistui lopullisesti.

Laulujoutsenet lähtivät hitaasti etenemään
Sammalsillansaaren edustalle. Pikkujoutsenet
pysyttelivät ensin paikoillaan, mutta seurasivat
sitten perässä. Siirtyminen jatkui edelleen
saaren luoteispuolelle kaislikon liepeille, missä
laulujoutsenet jäivät omana ryhmänään näkyviin pikkujoutsenten hakeutuessa aivan

kaislikon reunaan piiloon kiikarilta.
Taluttaessani polkupyörää Sammalsillantiellä
kaikki joutsenet kohosivat 15.45 siivilleen.
Verkkaisesti ja arvokkaasti ne vähitellen
häipyivät kiikarin ulottuvilta tihkusateiselle,
harmaan sumuvaipan peittämälle Sammalsillanlahdelle.
Tämä havaintosarja kuuluu jo sellaisenaan
arvokkaimpiin, mitä osalleni on suotu, ja sen
merkitystä nostaa vielä huomattavasti uusi laji,
pikkujoutsen. Lainaan tähän jälleen Pohjolan
linnut värikuvin-teoksen tekstiä: “Euraasian
tundravyöhykkeen pesimälaji, joka talvehtii
paikoin suurin joukoin Euroopan länsirannikolla. Suomessa se on harvinainen, mutta nähtävästi jokavuotinen läpimuuttaja. Vuoteen 1950
mennessä tunnettiin lajista tosin vain kymmenkunta havaintoa, mutta sen jälkeen niiden
määrä on tehostuneen havainnoinnin ansiosta
kovasti kasvanut. 1950-luvulla ilmoitettiin n. 15
tietoa, ja nykyisin laji nähdään muutamia
kertoja joka vuosi. Valtaosa havainnoista on

tehty etelä- ja lounaisrannikolla, joten
pikkujoutsenen pääasiallinen muuttoreitti
maamme kautta näyttää kulkevan pitkin
Suomenlahtea kuten arktisten lajien yleensäkin. Länsirannikolta on tiedossa 5 havaintoa,
sisämaasta 6 (Forssa 1946, Hyvinkää 1953,
Punkaharju 1954, Somerniemi 1957, Vilppula
1958, Pälkäne 1964). Noin puolessa tapauksista on kysymyksessä ollut yksinäinen lintu,
muulloin 2-6 yksilöä; Hyvinkäällä nähtiin
kuitenkin 8-12.4.1953 22 linnun parvi (HELMINEN ym.). Havainnoista n. 3/4 on keväältä ja
1/4 syksyltä.” [1967-11-05].

Grus grus - Kevättä näinä päivinä: pieni
kottaraisryhmä, peippojen laulua siellä täällä,
talvehtineiden viherpeippojen reipasta juttelua,
jo viikko sitten kaksi ensimmäistä
töyhtöhyyppää, viikolla yksinäinen västäräkki,
vaikka vallitsi kuulaita pakkasöitä ja kylmätuulisia päiviä.
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Kylmän yön jälkeen aamu avautui kirkkaana,
aurinkoa tulvivana, lämpenevänä. Hanget
hohtivat vielä peltoaukeilla ja järvenselillä,
mutta Heikkerönmäellä peippojen laulu tulvi
hongikosta. Ahoilla ja metsiköissä päilyi jo
pälviä ja tienvieret olivat paljastuneet - ravintoa
alkaa löytyä. Tämä on tyyntä, verkkaista
kevään odotusta, mutta vielä ei kuulu kiurun
liverrys peltoaukealta. Ristolan-, Kuoppalan- ja
Punalamminojan hankiuomassa ilmeni jo
vähän vedennousua.

sillan alapuolella vesi painui vinhasti virraten
takaisin lumikannen alle. Kaksi kurkea seisoi
15.10 Kuoppalanojan “loppusuoralla” Peltokallion hakakoivikon tasalla niityn avoimella
reunamalla. Siellä ne keskellä Lietelammien
lumilakeutta poimivat maasta niukkaa elantoa,
välillä tähyilivät maantien liikennettä. Tulva oli
jo noussut pientareelle, mutta kovin kapea oli
vielä kurkien leipä, kapea mutta pitkä! [Mahdollisesti kurkien pesintä Sammalsillansuon
alueella alkoi tästä havainnosta]. [1996-04-14].

Vaan sittenkin kiuru jo liversi Pönnölänmäellä,
vaikka Isotuvan aurinkoisella ahollakin
Pönnöläntien kainalossa kivet vasta pilkistivät
näkyville. Rantalan pihakoivussa vihelteli
kottarainen, Dahlströmin mäellä visersivät
peipot. Yksinäisen keltasirkun virsi tienvarsikoivun latvassa - kevättä sekin. Vielä yksinäinen sepelkyyhky Säyhteen keskustassa
kapealla tienreunapälvellä - tunnustelija vasta.
Kotojoen rapisevan kuivalla siltatörmällä vallitsi
tyynen auringonpaahteen uuvuttava rauha,
sulamisen tuntu. Sinisorsapari, västäräkki,
salaperäistä värinää pajun alla rantavedessä
...
Immilänkosken suvantoon ruovikkomatolle
västäräkille oli katettu runsas ruokapöytä.
Immilänjoensuun sula työntyi vasta puolisataa
metriä ulos kaislikosta Sylvöjärveen. Hiilenvärinen mustarastas kipitti Kytöön kuusiaidan
kujalla.

Grus grus - Uimalaiturilta seurasin, kun
kurkipari lensi 09.00 majesteetillisesti
toitottaen Salmenhaaran kaislikosta peilityynen Sammalsillanlahden poikki matalalla
suoraan Rantametsäsaarekkeen viereen
Länsiluhdalle, pitkän yöretken jälkeen
helluntaiaamuna, joka ei unohdu milloinkaan.
[2001-06-03].

Keskipäivän pilveilyn jälkeen aurinko voitti taas
ja paahtoi Sammalsillantien vierellä Kurenojan
kuivalla törmällä. Vesi vilisti uomassa
Rantametsäsaarekkeen ohi, mutta pelloilla
hanki peitti vielä ojanvarretkin. Varis muistutti
vallastaan pesimäpiirillään
Rantametsäsaarekkeen hongan latvassa,
muuten ainoa ääni oli puron hiljainen solina.
Rannan-Salmisen kartanolla asusti jo mustarastas ja peippokuoro lauloi.
Heinolantien sillan yläpuolella Kuoppalanojan
vesi oli noussut soseeksi jään päälle, mutta
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“Cor hominis disponit viam suam; sed Domini
est dirigere gressus eius.”
Kirjoittaja on Päijät-Hämeen lintutieteellisen
yhdistyksen jäsen.

Kuva 108, Kuoppalanoja, Ristolanoja ja Sammalsillanoja tulvivat pääsiäisenä jään päällä kolme
vuorokautta kestäneen vesisateen jälkeen. Viimeinen valokuva isästäni Lasse Meriluodosta (= 23.7.1994),
kuin johdatuksesta tutulla Sammalsillalla. Kuva 1994-04-04 Markku Sakari Meriluoto.

Sammalsillansuon alueella havaitut lintulajit 2002
Tilanne – Position 2002-06-09
(havainnot Markku Sakari Meriluoto)
Paikalliset - Locally
Silkkiuikku Podiceps cristatus
Sinisorsa Anas platyrhynchos
Telkkä Bucephala clangula
Luhtakana Rallus aquaticus
Ruisrääkkä Crex crex
Kurki Grus grus
Taivaanvuohi Capella gallinago
Rantasipi Actitis hypoleucos
Sepelkyyhky Columba palumbus
Käpytikka Dendrocopos major
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Västäräkki Motacilla alba
Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Satakieli Luscinia luscinia
Räkättirasta Turdus pilaris
Laulurastas Turdus philomelos
Punakylkirastas Turdus iliacus
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus
Pensaskerttu Sylvia communis
Lehtokerttu Sylvia borin

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Harmaasieppo Muscicapa striata
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca
Hömötianen Parus montanus
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Harakka Pica pica
Varis Corvus cornix
Kottarainen Sturnus vulgaris
Peippo Fringilla coelebs
Viherpeippo Carduelis chloris
Vihervapunen Carduelis spinus
Punavarpunen Carpodacus erythrinus
Keltasirkku Emberiza citrinella
Pajusirkku Emberiza schoeniclus
Vierailijat – Visitors
Sepelhanhi Branta bernicla
Nuolihaukka Falco subbuteo
Lehtokurppa Scolopax rusticola
Isokuovi Numenius arquata
Valkoviklo Tringa nebularia
Naurulokki Larus ridibundus
Kalalokki Larus canus
Kalatiira Sterna hirundo
Räystäspääsky Delichon urbica
Korppi Corvus corax
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Lintulajit Sammalsillansuon alueella 2010-05-29
Täydentäviä tietoja
CYGCYG
5 yks. ilmaantui 03.20 Sammalsillansaaren-Länsiluhdan ruovikon eduatlle peilityyneen veteen. Ainakin osa vaihtopukuisia nuoria lintuja. Myöhemmin 2 yks. useita
edestakaisia lentoja sumussa ja auringossa matalalla Sammalsillansuon alueen yli välillä Sammalsillanlahti-Uudenkylän peltoaukea, mistä ääntelyä.
BRABER
Satoja sepelhanhia [Jorma Pulkkinen vahvisti lajin keskustelussa 2010-05-30] taivalsi 07.20 määrätietoisesti korkealla pohjoiseen Sylvöjärven itäpuolella Mannan ohi
Heinolantien linjalla. Muodostelma oli tiivis yhtenäinen moninkertainen aura-helminauha kuin raitakudelma. Matala, heikko, tuskin edes kuuluva poriseva ääntely
viittasi sepelhanheen (vrt. PLV I/138). Näin etäisen parven suorastaan sattumalta Uimarannantieltä paljain silmin vasten kirkasta aurinkoa, joten varsinaisia
lajituntomerkkejä ei erottunut. Muuttoparvi liittyi hienosti aiempiin Sammalsillansuon alueen ARKTIKA- havaintoihin; voisi jopa kuvitella jonkinlaisella
johtoreitillä Matsalunlahdelta sisämaan kautta pesimäalueille Venäjän Jäämerenrannikolle.
ANA PLA
2 yks. lensi matalalla Sammalsillantien poikki Itäluhdan yli Sammalsillanlahden pohjukan suuntaan.
BUCCLA
Havainnot Uimarannan edustalla viittasivat pesimiseen rantakoivikon pöntössä.
BOTSTE
Kaulushaikarat puhaltelivat kahdessa paikassa: Sammalsillansaaren länsisivulla Länsiluhdan ruovikon perukassa ja Toivonojan ruovikossa. Ääntely kuului tultuani
keskiyöstä alkaen molemmista paikoista vaihtelevasti pitkälle aurinkoaamuun. Myös 2010-05-31 upeana tyynenä iltana kaulushaikara puhalteli Toivonojan
ruovikossa.
CRECRE
Hämmästyttävä, ensikertainen ruisrääkkähavaintoni lennossa: 01.17 kuulin Sammalsillantielle muutamia kiistattoman selviä narinoita ilmasta Peltokallion
hakakoivikon suunnasta Rannan-Salmisen yli Mannan suuntaan. Äänen määritys oli aivan ehdoton. PLV I/283: "Yöllä se voi äännellä lennossakin." Kysymyksessä
saattoi olla vielä muuttava yksilö juuri tähän muuttoaikaan, sillä maasta narinaa ei vielä kuulunut mistään, ei edes näin menneen hellekauden jälkeen.
GRUGRU

Kaivattu kurkien kuorotoitotus kuului vasta 09.06 Mannaan kaukaa Sammalsillansuon eteläosasta tai peräti Uudenkylän peltoaukealta aamusyönnökseltä. 2010-0531 kurkien toitotuksia kuului Toivonojan eteläisestä ruovikosta upeana tyynä aurinkoisena iltana Hautaanrantaan.
ACTHYP
Rantasipi kyyhötti uimalaiturilla peilityynen Sammalsillanlahden äärellä. Viikolla se oli lennellyt Pyykkirannan-Mannan rannan välimailla.
CUCCAN
Kukuntaa kuului kaukaa lännestä pitkin aamua. 2010-05-31 käki kukkui Toivonojan metsärannassa upeana aurinkoisena iltana Hautaanrannan kuuntelijalle
peilityynen Sylvöjärven äärellä.
ANTTRI
Riemastuttava metsäkirvisen tapaaminen kiihkeässä laululennossa Rannan-Salmisen metsäsaarekkeessa lajin pari vuoden kummallisen havaintotyhjiön jälkeen.
LUSLUS
Satakieli lauloi kolmessa paikassa: keskiyön tulosta alkaen Sammalsillansaaressa ja Länsiluhdan pohjoisrannassa sekä neljän maissa Pensastoalueen luoteisosassa oikein
innokkaasti, kun Sammalsillansaaresta ei enää kuulunut äännähdystäkään. Tekee mieli uskoa, että viimeksi mainitut olivat eri yksilöitä, eli siis kolme satakieltä
kaikkiaan.
PHOPHO
Leppälintu aloitti laulun 01.25 Mannan pihapiirin hongikkoharjanteella.
HIPICT
Kultarinta, jonka olin kuullut viime viikolla Uimarannan idänpuoleisessa lammashaassa, aloitti nyt laulun 06 jälkeen Mannan pihapiirin puistossa. Auringon
kohotessa korkeammalle se intoutui laulamaan lammasniityn yläpuolella ilmeisesti suuressa koivussa täydellä voimalla, selvästi myös "kakatsio"-aihetta.
MUSSTR
Harmaasiepot sirisivät Uimarannan takamaastossa väljennetyssä rantametsikössä.
Sammalsillansuon alueella klo 00.00-09.15 kuulohavaintoineen ympäristöstä yhteensä 42 lajia.

®

LINTUHAVAINNOT
2011-06-04
SAMMALSILTA

Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FIN-16100 UUSIKYLÄ
GSM 045 651 9808
markku.meriluoto@tieokas.fi
www.tieokas.fi
Y-tunnus 1516503-5
Alv.rek.

LINTUHAVAINNOT 2011-06-04
SAMMALSILLANSUON ALUE

Yhteisesti havaitut lajit klo 04.00-06.20 (myös kaikki äänihavainnot)
Silkkiuikku
Kaulushaikara
Joutsen
Kurki
Lehtokurppa
Rantasipi
Kalalokki
Sepelkyyhky
Käki
Käpytikka
Metsäkirvinen
/ 33 lajia

Västäräkki
Satakieli
Räkättirastas
Punakylkirastas
Ruokokerttunen
Kultarinta
Pensaskerttu
Lehtokerttu
Mustapääkerttu
Sirittäjä
Pajulintu

Harmaasieppo
Kirjosieppo
Sinitiainen
Harakka
Naakka
Varis
Kottarainen
Peippo
Punavarpunen
Keltasirkku
Pajusirkku

Omat havainnot yöllä (Y) ja aamulla (A)
Heinäsorsa (A)
Telkkä (A)
Isokuovi (Y)
Tervapääsky (A)
/ 12 lajia

Käenpiika (A)
Korppi (A)
Laulurastas (Y)
Mustarastas (Y)

Viitakerttunen (Y)
Luhtakerttunen (Y)
Viherpeippo (A)
Tikli (A)

// 45 lajia
LISÄTIETOJA
CYG CYG Toisen Sylvönkesänsä joutsen-kihlapari oli aamulla siirtynyt Uimarannasta Pyykkirannan
edustalle. Siellä linnut joikasivat pitkään kuin varoitellen, minkä jälkeen ne lensivät pinnassa Länsiluhdan
edustalle eivätkä enää näyttäytyneet.
HIP ICT Kultarinta lauloi täysillä koko aamun Rannan-Salmisen laiteen puutarhamökin vaiheilla
Peltokallion koivikkohaan väljässä koivikossa ja hongissa korkealla, yhä vielä lähtiessäni klo 08.40.

LINTURETKEN TIEDOT JA HAVAINNOT
2011-06-04 klo 00.30-09.50 (9.20); yhteiset havainnot klo 04.00-06.20
Lämpötila:
+19oC
3.6. Lahti/15
o
+24 C
4.6. Lahti/15
Pilvisyys:
0/10
Tuulisuus:
0; tyyntä/viriä - W2
Ilmanpaine: 772-770 mm/Hg
Linturetki:
Sammalsillansuon alue
Uusikylä - Heinolantie - Sammalsillansuon alue - Toivonojantie - Uusikylä
Uusikylä keskusta klo 00.30-01.30
LUS LUS Satakieli lauloi kolmessa paikassa: Kähäräntien länsipuolella pajupuustossa, Hedelmätien
pohjoispuolella pajupuustossa ja Puutarhatien varrella Onnenlaaksossa (Uudenkyläntielle).
PHO PHO Leppälintu lauloi jatkuvasti yöllä sekä vielä tullessa aamulla säästöpankin talon vieressä
Rautatienpuiston hongissa.
LOC NAE Pensassirkkalintu lauloi jatkuvasti Hedelmätien eteläpuolella pellon ja valtatien vastaisella
pensastoalueella voimalinjan leikkauskohdassa.
ACR DUM Kahden viitakerttusen laulupaikat Omenatien pohjoispuolella asutuksen lehtipuustossa ja
Kähäräntien länsipuolella pajupuustossa.
ACR PAL Luhtakerttunen alkoi laulaa 01 aikaan Omenatien-Asemantien välisellä pensastoalueella
asutuksen välissä.
Siili taapersi Kirjapolun alikulkutunnelissa 01.20 aikaan, kun lyhyin väliajoin kaksi tavarajunaa ylitti sillan
ja minä pyöräilin tunnelin läpi, siilin puuhia häiritsemättä.
Heinolantie 01.30-02.00
CRE CRE Ruisrääkkä narisi stakielen taustalla Sipilän puiston takana Pönnölän peltoaukean
niitynreunassa viime vuosilta tutussa paikassa.
LUS LUS Neljä satakieltä lauloi Heinolantien varrella: Sipilän puistossa, Sipilänmäen pohjoisreunassa
sekä talojen pihapiirissä Järvenojantien alussa ja Ristolanojan eteläreunassa lehvästössä.
Sammalsillansuon alue, omat havainnot yöllä (Y) klo 02.00-04.00
CYG CYG Kun kiersin yöllä Uimarannan kautta, joutsenpari lepäili tyvenessä aamussa uimalaiturin
edessä ja pysyikin siinä häiriintymättä. Rantahiekalta sen sijaan lähti kaksi na-heinäsorsaa lentoon.
GRU GRU Kurkien ensimmäiset aamutoitotukset kajahtivat kahdesti klo 02.57 ilmeisesti Pensastoalueen
koivikon länsireunasta Uudenkylän peltoaukean tulvalaiteelta. Vastaus kuului viipeellä kahdesti klo 03.13
Toivonojan rannasta, ja niihin vastaus edelliseltä parilta! Kaukotoitotuksia kuului myöhemmin myös
Uudenkylän peltoaukean eteläosasta Mustakallion suunnasta.
NUM ARQ Isokuovi luikautti kerran reviirillään Peltokallion kostealla niityllä Sammalsillanojan varressa.

TUR PHI
TUR MER

Laulurastas ja mustarastas lauloivat kotvan Pensasniityn koivikossa, mikä siis sai näin
kaksi metsälajia lisää lajistoonsa.

LUS LUS Ainoa satakieli lauloi 02 aikaan kotvan Sammalsillansaaren koivikossa, mutta vaikeni sitten.
Yhteisellä osuudella tosin kuului vielä lyhyesti Uimarantaan.
ACR DUM Viitakerttunen ja luhtakerttunen tapailivat laulua vaisusti ja katkonaisesti 02 aikaan
ACR PAL
Kurenojan kaivumutkan lehvästöalueella Sammalsillantien pohjoisreunassa, myöhemmin
ilmeisesti pellon takana lehvästöreunuksessa. Linnut olivat ilmeisesti juuri saapuneet alueelle.
HIP ICT Kultarinta lauloi 03 aikaan Rannan-Salmisen töyrään kookkaissa koivuissa ja hongissa, millä
alueella se pysyi koko aamun, ilmiselvästi reviirillään.
Sammalsillansuon alue, omat havainnot aamulla (A) klo 06.20-09.00
BUC CLA Yksinäinen na-telkkä lähti lentoon uimalaiturin edustalta.
APU APU Ensimmäiset tervapääskyt viilettivät Mannan alueen ja Mäenpään pihapiirin yllä.
JYN TOR Käenpiika piipitti yllättäen klo 08.35 muutaman kerran kultarinnan naapurina puutarhamökin
pihapiirissä kirjosiepon seurassa, kun astelin Sammalsillantiellä, vaikka oli pysynyt vaiti koko aamun.
COR RAX 2-3 yks. poikue poikkesi hetkeksi räähkimään Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen honkiin,
mistä ne lensivät höyhenys komeasti auringossa kiiltäen hevoshaan ohi Heinolantien itäpuolelle.
CAR CHL Viherpeippo hyrisi kutsuääntä Rannan-Salmisen metsäsaarekkessa.
CAR CAR Muutama tikli lensi äännellen Kuoppalantien hevoslaitumen tienhaaran ohi.

Sammalsillansuon alueen paikannimistö:
http://www.tieokas.fi/Sammalsilta-raportti_1.pdf
Uudenkylän ja Sammalsillansuon alueen linnustosta:
http://www.tieokas.fi/Uusikyla_lintuparatiisi.pdf
http://www.tieokas.fi/Sammalsilta-raportti_2.pdf

Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
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2012‐05‐26 klo 01.40–07.00 (04.00–06.40)
Lämpötila: +19,4oC Lahti/15
Pilvisyys: 10/10 (Ac‐As) – 10/10 (Ns); sadetta 02.30–03.30; 8/10 (Sc) – 6/10 (St)
Tuulisuus: N2, ajoittain N3; sateen edellä lämmin tuuli!
Ilmanpaine: 770‐769 mm/Hg
Linturetki: Sammalsillan alue
Sammalsillan alueella havaitut lajit
POD CRI
Silkkiuikku; ääntelyä Sammalsillanlahden pohjukasta.
BOT STE
Kaulushaikara puhkui harvakseltaan ristisuuntiman perusteella koko ajan samassa
paikassa Sammalsillansaaren ja Sammalsillanojan suupuolen välisessä korkeassa
ruovikossa vasten Sammalsillanlahden perukkaa pajupensasvyön pohjoispuolella.
ANA CRE
Yöllisiä helähtäviä lentoääniä Lietelammien ja Sammalsillanlahden välillä – tavi on taas
palannut alueelle.
ANA PLA
Sinisorsan lentohavainto Sammalsillalta.
TET RIX
Teerien pulputus kantautui heikosti Uudenkylän peltoaukealta Mäenpään riistapellon
suunnasta.
GRU GRU
Kurjet avasivat aamunsa pian neljän jälkeen komealla toitotuksella Immilänlahden
perukasta, mihin vastasivat Toivonojan rannan kurjet. Sammalsillan alueelta vastauksia
ei kuulunut edes aamun toisella toitotuskerralla viiden maissa.
CAP GAL
Taivaanvuohen mäkätystä ja tikutusta kuului taivaalta ja etenkin tulvavetiseltä
Itäluhdalta.

SCO RUS
Lehtokurppa lensi kurnuttaen Sammalsillan yli 02.15 aikaan.
ACT HYP
Rantasipin piipitys kantautui yön pimeydestä tavanomaiselta lepopaikalta Uimarannan
tulvehtivalta laiturilta.
LAR CAN
Muutama kalalokki uiskenteli aamun tunteina Sammalsillanlahdella.
COL PAL
Sepelkyyhkyn puhkuntaa kuului ainakin Mannan lähimetsistä.
CUC CAN
Kaukaista käen kukuntaa kantautui pohjoisen suunnasta.
DEN MAJ
Käpytikka lennähti korkean pesäpökkelönsä luota Peltokallion hakametsässä.
ANT TRI
Metsäkirvinen lauloi Latometsäsaarekkeen jylkyssä hakahongikossa.
LUS LUS
Kolme satakieltä lauloi 02.30 aikaan yhtaikaa voimallisesti tasavälein lähekkäin
Sammalsillantien pohjoispuolella korkeassa lehvästössä Sammalsillansaaren itä‐ ja
länsilaidassa ja Rantametsäsaarekkeen itäpuolella. Myöhemmin yksi linnuista siirtyi
Sammalsillantien eteläpuolelle Pensastoalueen koivikon reunaan, missä se lauloi
pitkään intensiivisesti paikallaan näköetäisyydellä puiden latvaosassa kulkijoista
välittämättä. Kahden muun satakielen laulu vaimeni aamun mittaan.
TUR MER
Mustarastaan laulua kuului etenkin Mannan suunnan lehdoista.
TUR PIL
Räkättirastaat heräsivät ääntelemään ensimmäisten päivälintujen joukossa eri puolilla
Sammalsillan aluetta.
TUR ILI
Punakylkirastas pakeni ilmiselvästi pesältään pitkopolun itähaaran alussa koivikon
aluspensastosta, lisäksi laulua kului usealta taholta Sammalsillan aluetta.
LOC FLU
Luhtakerttusen laulua seuratessani huomioni kiintyi Sammalsillantieltä samanaikaisesti
02.25 etelän suuntaan. Tuhkapellon perukan kainalosta kantautui heikosti
viitasirkkalinnun helposti tunnistettava "hepokatin" tai "tulitikkulaatikon ravistelun"
kaltainen särinä alkavan sateen edellä hetkeksi noussutta tuulen tohinaakin vastaan.
Harppasin ojan yli, astelin ripeästi pellonreunaa pitkin ääntä kohti pellonpohjukan
kaarteeseen ja pääsin aivan lähelle laulupaikkaa (6760,2 / 447,1). Viitasirkkalintu särisi
sateessa tuuheassa vaihtelevassa pajulehvästössä, minkä lomassa Tuhkapellon reunaa
vasten oli korkearuohoisia aukkoja, molemmin puolin ja takana kannaksella

koivuvaltaista metsää etelän suuntaan Uudenkylän peltoaukean reunaan asti sekä idän
puolelle Pensastoalueen koivikkoon ja lännen puolelle kaartuen Muuntajan
metsäsaarekkeen suuntaan. Tämä Tuhkapellon eteläpuolen pienialainen mutta
tavattoman monimuotoinen selvärajainen elinympäristökokonaisuus on Sammalsillan
alueen otollisimpia yölaulajapaikkoja, minkä tämäkin aamu osoitti. Uudella käynnillä
puoli neljän – viiden aikaan sateen jälkeen viitasirkkalintu lauloi yhä samalla alueella
paikkaa vähän vaihdellen kuuntelijoista piittaamatta, laulunaapurina viitakerttunen ja
Pensastoalueen korkean koivikon puolella kultarinta. – Muistan, että viitasirkkalinnun
edellinen, vuosien takainen havaintopaikka oli samalla tasalla kuin tämänkertainen,
mutta silloin sama kuin luhtakerttusen nyt Länsiluhdan eteläreunassa.
ACR SCH
Ruokokerttuset särisivät tapansa mukaan vaatimattomasti mutta väsymättä ruovikoissa
ja luhtapensastoissa. Rytikerttusta ei kuulunut.
ACR DUM
Viitakerttunen lauloi 02.30 aikaan ja yhä 04.30 jälkeen viitasirkkalinnun länsinaapurina
Tuhkapellon kainalon tuuheassa, aukkoisessa pajupensasviidassa, tähän aamunaikaan
sateen jälkeisessä harmaudessa laimeahkosti mutta tunnistettavasti. Tämä yksilö olikin
aamun ainoa Sammalsillan alueella.
ACR PAL
Luhtakerttunen lauloi ainakin jo 02.25 ja runsaat kaksi tuntia myöhemmin koko
havaintoajan Sammalsillantien pohjoisreunan tuntumassa Länsiluhdan pensaston ja
pensasviidan kätkössä Kurenojan pohjoisen suuhaaran vaiheilla. Tien läheisyydestä
lintu väistyi vähän syvemmälle pensastoon, mistä sen vaihtelevan kiireisenä
ryöpsähdelleen laulun kantautumista vaimensi tuuhea lehvästö.
HIP ICT
Muutama kireä jousenäännähdys sekoittui viitasirkkalinnun särinään ja viitakerttusen
heikohkoihin sointuihin Tuhkapellon eteläreunan lehvästön alueella, tarkennettuna
idän puolelta Pensastoalueen korkeasta koivikosta ensin niin, että laji jäi epävarmaksi,
mutta vähän myöhemmin viittä käyden kultarinta paransi esityksensä täysin
tunnistettavaksi. Viiden jälkeen auringon jo raivautuessa esiin sadepilvien jälkeen ja
valaistessa koivikon reunan kultarinnan laulu kantautui pitkospolun sillalle
Sammalsillanojan eteläisestä varresta Pensastoalueen koivikon laidasta. Mahdollisesti
kysymyksessä oli sama yksilö kuin Tuhkapellolta kuultu. Joka tapauksessa kultarinta,
Sammalsillan alueen toinen tai kolmas tänä aamuna, lauloi kuuden jälkeen Uimarannan
itäpuolella entisessä lammashaassa korkeassa lehtivaltaisessa sekametsässä
siirtolohkareen tasalla auringon hyväillessä aamuista maisemaa.
SYL BOR
Lehtokertut lavertelivat sulosti useissa paikoin pitkin Sammalsillan alueen lehvästöjä.
SYL ATR
Mustapääkerttujakin kuului useita, ainakin vakiopaikasta Rannan‐Salmisen
metsäsaarekkeen lehtevästä länsirinnemetsästä.

PHY SIB
Rannan‐Salmisen länsirinteellä pyöritti myös sirittäjä hopearahaansa vakiopaikassaan.
PHY TRO
Pajulintu kuului sieltä täältä, esimerkiksi Sammalsillan pielestä Itäluhdan
lehvästöreunasta.
MUS STR
Erämaalintu harmaasieppo sirisi vaatimatonta kutsuääntään ainakin Peltokallion
hakametsän vaiheilla.
FIC HYP
Kirjosieppo näyttäytyi ainakin Peltokallion hakakoivikossa käpytikan pesäpökkelön
alivuokralaisena korkeassa huipussa ja lauloi Sammalsillansaaren pihapiirissä.
PAR MAJ
Talitiainen toisteli typistynyttä laulusäettään Uimarannan hakametsikössä.
FRI COE
Peippo lauloi ainakin Uimarannan alueella korkeassa hakametsikössä.
CAR ERY
Punavarpusen sointuva lauluvihellys herätti huomiota monin paikoin Sammalsillan
alueella pensasviitojen reunamilla.
EMB SCH
Pajusirkun yksitoikkoinen säe kuului vain yön hiljaisuudessa syvältä Itäluhdan alueelta,
myöhemmin aamulla se peittyi voimistuneeseen laulukuoroon.
33 lintulajia
Puuttumaan jäivät Sammalsillan alueen "varmoista" lajeista esimerkiksi:
CYG CYG
Monivuotinen kihlapari havaittu pitkin kevättä Sammalsillanlahden pohjukassa.
CIR AER
Ruskosuohaukkapari on tavallinen näky saalistuslennolla etenkin Länsiluhdan yllä.
MOT ALB
Västäräkki
ERI RUB
Punarinta
TUR PHI
Laulurastas

SYL COM
Pensaskerttu
PAR CAE
Sinitiainen
COR COR
Varis
Lisäksi Sammalsillan alueella on nähty tänä keväänä esimerkiksi
ANA QUE
Heinätavi
DEN MIN
Pikkutikka (oma soidinhavainto)
FIC PAR
Pikkusieppo
Havaintoja 01 aikaan Heinolantien – Säyhteentien risteyksen alueella Uudenkylän
vanhassa ryhmäkylässä
AEG FUN
Helmipöllön kummallisen lyhyitä kolmiosaisia sointuvia puputuksia kuului heikosti
ilmeisesti läheltä Heinolantietä Sipilän rusthollin (Vanhankartanon) pihapuiston
uumenista, ihan mahdollisesta pesimäpaikasta.
LUS LUS
Satakieli lauloi Sipilän rehevässä pihapuistossa.
ACR DUM
Viitakerttunen lauloi Meriluodon vanhan kaupan alapuolella tiheässä koivulehvästössä
ja Kurkelantien alussa Sipilän riihen tienoilla harjun alarinteen lehvästössä.
LISÄTIETOJA
http://www.tieokas.fi/Sammalsilta‐raportti_1.pdf
http://www.tieokas.fi/Sammalsilta‐raportti_2.pdf (lintuhavaintoja)
http://www.tieokas.fi/Sammalsiltakuvitelma.pdf (valokuvanäyttely)
http://www.tieokas.fi/Kuninkaanharju1.pdf (Sylvöjärven kulttuurimaisema‐alue).

LISÄYS:
YÖLAULAJARETKI NASTOLAN LUONNONSUOJELU (pj. Aino Kulonen)
2012‐06‐15 ... 16 klo 22.00–02.00
KUNINKAANHARJU – HEINOLANTIE – SAMMALSILLAN ALUE
CUC CAN
Kukuntaa Kuninkaanharjulle lännen suunnasta.
CRE CRE
Ruisrääkkä narisi Sipilän niityillä niin että kuului harjulle, mutta ei enää alas Sipilään.
LUS LUS
Kaukaista laulua Mustakallion puiston suunnasta. Sammalsillan alueella kaksi
laulupaikkaa: Sammalsillansaaressa ja Latometsäsaarekkeen rannassa.
LOC FLU
Viitasirkkalinnun laulupaikka oli siirtynyt Sammalsillantien varteen eteläpuolen
pensastoreunukseen lähelle Tuhkapellon kulmaa. Havainnoitsijat keskiyöllä
yksimielisiä tyypillisen äänen olemuksesta.
BOT STE
Kaulushaikara puhalteli Sammalsillanojan suupuolella ja Toivonojan rannassa.
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Sylvön suuret linnut
150 vuoteen sateisimman syyskuun jälkeenkään Sammalsillan alue ei tulvinut vielä
loppusyksystä, koska Kymijoen allas välillä Vuolenkoski–Mankala oli laskettu
säännöstelyn alarajalle Päijänteen korkeanveden varastoksi. Hyvän mittarin
Sylvöjärven Uimarannan laiturin alla vesi pysyi pitkään desimetrin päässä pohjasta,
kuten esimerkiksi 2012‐10‐07. Lopputulos Päijänteen myöhemmästä vedenlaskusta oli
kuitenkin talvitulva, mikä jäätyi Sammalsillan alueelle jälleen kerran.
ANS SP.
Uudenkylän peltoaukealla Mustakallion pohjoispuolella sänkialueella vallitsi
syysmuuton parhaaseen aikaan 2012‐10‐07 vilkas hanhielo, kalkatus kantautui
Sammalsillan alueelle asti. Pääjoukko näkyi parhaiten Toivonojantielle Lähteenojan
alapuolelta, mutta laskin jo Mäenpään jälkeen vähän yli 200 yks. pitkänä ryhmänä.
Pieniä hanhiparvia lenteli pellolla vähän väliä eestaas. Näin sekä valkeita
"valkoposki"hanhia, joita oli pääosa, sekä tummia "metsä"hanhia. Paikallinen lintujen
ystävä kertoi hanhia esiintyneen näinä päivinä runsaasti esimerkiksi eilen,
ensimmäisenä poutapäivänä pitkällisten sateiden jälkeen.
Tänään 2012‐10‐07 aamupäivästä keskipäivän ohi jatkui poutasää, aurinkokin näkyi
reilusti, kunnes iltapäivällä raskas pilvisyys vyöryi maiseman ylle. Sää alkaa vihdoin
muuttua viileämmäksi, mutta lokakuun ensimmäinen viikko oli vielä tavattoman leuto
sateineen. Lounaasta iltapäivällä käyneen sateen jälkeen seurasi suorastaan kesäisen
lämmin henkäys.
CYG CYG
2012‐10‐07 Uudenkylän Myllymäelle päästyäni 12 joutsenta lensi Kuninkaanharjun yli
matalalla Seurojentalon päältä Uudenkylän peltoaukealle päin vilkkaasti toitottaen. –
Sammalsillan‐ ja Toivonojantieltä näin Tuhkapellon peräosassa sängellä rauhassa
lepäilleen joutsenperheen 2 ad. + 5 juv.. Nuoret linnut olivat aikuisten kokoisia,
menninkäisen harmaita. Poikueet ovat siis varmaan varttuneet lentoon myös
Arrajärvellä ja Märkjärvellä, vaikka kesemmällä epäilin niiden ehtimistä
muuttovalmiuteen.

Tämän paikallisen joutsenperheen merkitys osoittautui erityiseksi: Edempänä
Toivonojantiellä hanhia seuratessani tapasin läheisen talon lintujenystävän
kiikareineen. Hän kertoi tavanneensa uisteluretkellä touko–kesäkuun vaihteessa
(ilmeisesti) tämän saman joutsenperheen Sammalsillanojan suupuolella kaislikon
katveessa. Silloin poikaset tietysti olivat vielä aivan pieniä. Myös hänen naapurinsa oli
nähnyt joutsenperheen alkukesästä Sammalsillanojassa.
Näiden havaintojen perusteella on varmistunut joutsenen ensimmäinen pesintä
Sammalsillan alueella monen kihlavuoden odotuksen jälkeen. Niin vain kuitenkin kävi,
että minulta pesinnän varhaisvaihe jäi todentamatta. Esimerkiksi yöretkellä 2012‐05‐26
joutsenet pysyttelivät Sammalsillan viidakon kätköissä usean valppaan silmäparin
tavoittamattomissa. Suuret linnut ovat aivan yhtä mestarillisia piileksijöitä kuin
pienemmätkin, toistensa tavoin niin tyystin vaitonainen joutsen kuin vain
aamutoitotukseen tyytyvä Sammalsillan kurkikin.
Talvinen joutsenelo Sylvöjärven pohjoisosassa jatkui jälleen vilkkaana. TIIRAn tietojen
mukaan Immilänjoessa talvehtii jopa 29 yks. Loppiaisen aikaan Arrajoen luusuassa
nähtiin 2 ad. + 4 juv. – mahdollisesti Sammalsillan perhe oli jäänyt talvehtimaan
kotikonnuilleen!
ARD CIN
2012‐10‐07 kymmenen aikaan kirjoitin muistiinpanoja Uimarannan nuotiokehän
penkillä, kun sattumalta sivulle vilkaistuani näin rannan edustalla lentävän kolme
kyssäniskaista harmaahaikaraa Sammalsillanlahden pohjukkaan päin. Linnut kiersivät
kaksi yhdessä ja kolmas erillään perukan useaan kertaan Itä‐ ja Länsiluhdan kautta
ympäri vuoroin korkealla ja matalalla, pariin otteeseen aivan suoraan ylitseni
matkallaan muutaman kerran räähkäisten.
Silloin näin paremmin kuin koskaan tunnusomaisen lentokuvion: pitkä nokkakeihäs
terävästi eteen sojottaen, hassunnäköinen kyssä vaaleasivuinen kaula ja lyhyen pyrstön
takana pitkälle suorina työntyvät koivet. Siivet kuin ladon ovet löivät verkkaista vauhtia
hitaasti ja raskaasti. Lopulta kaikki kolme lintua häipyivät etelän–lounaan suuntaan,
yksinäinen suoraan ylitseni Itäluhdan kautta näköpiiristä kadoten. Jos harmaahaikarat
ovat viettäneet Sylvöjärvellä sydänkesän, kuten lajin tapoihin kuuluu, tämän havainnon
saatoin kuvitella olleen niiden jäähyväislento ennen muuttomatkaa.
Pian tämän jälkeen Uimarantaan ajoi P‐HLY:n aktiivi Marko Loikkanen. Juttelimme
tuoreesta harmaahaikarahavainnostani, ja hän tarkasteli kiikarilla lahden vastarantaa.
Siellä näkyi yllättäen vielä tumma hahmo Länsiluhdan pohjoispuolella mökin laiturin
kaiteen päällä. Markon 60‐kertainen LEICA‐kaukoputki varmisti minullekin aivan
selvästi, että kaiteella istui vielä neljäs harmaahaikara!
ML vahvisti, että harmaahaikaroita saapuu Suomenlahden yli Päijät‐Hämeeseen
nykyisin jo kesäkuun puolella – entisaikaan minullekin tuttuun tapaan vasta heinäkuun
jälkipuoliskolla – ja asettuu mahdollisesti pesimään esimerkiksi Sylvöjärven rannoille.
Pesää vain on lintukonkarinkin vaikea löytää, vaikka pesintä vaikuttaisi kuinka
ilmeiseltä. Kesäkuun‐puolen havainnot esimerkiksi Sylvöjärveltä ovat siis todella
arvokkaita, kun arvioidaan harmaahaikaraa mahdollisena alueen uutena pesimälajina.

2011 harmaahaikara nähtiin Päijät‐Hämeessä kesäkuussa vain kahdesti kiertelevänä,
Hollolan Vesijärvellä ja Heinolassa.
Edellä mainitulta paikalliselta lintujenystävältä kuulin myös vanhasta tapauksesta
harmaahaikaran osalta. He kolme kaverusta olivat metsästysretkellä Sammalsillalla, kun
yksi veikoista ampui kaislikosta yllättäen ilmaantunutta suurta lintua. Vasta teon
jälkeen havaittiin, että saaliiksi joutui harmaahaikara. Ikävästä tapauksesta seurasi
poliisitutkinta. On siis harmaahaikaroita esiintynyt Sammalsillan alueella ennenkin.
Arvelen, että Päijät‐Hämeen ensimmäinen harmaahaikaran pesintä on mahdollinen
tulevaisuudessa nimenomaan Sylvöjärvellä. Pesinnän edistämiseksi pieni apu olisi
tarpeen esimerkiksi Toivonojan rannoilla: Harmaahaikara tarvitsee saaliin
tähystykseen avovedestä esimerkiksi rannan tai ruovikon aukkoon asetettua T‐mallista
istuinpaikkaa, mikä ulottuu metrin verran veden tai ruovikon yläpuolelle.
Tähystyspaikan voi tehdä kakkosnelosista ja juntata pohjaan mukailemaan
karjanlaidunnuksen aikaisia aidanseipäitä, nyt jo rannoilta hävinneitä.
Jos tällaisia tähystyspaikkoja saataisiin muutama esimerkiksi Toivonojan rauhallisille
laidunnusrannoille, kenties se toisi harmaahaikaran pesimään Sylvölle jo tällä
vuosikymmenellä, asettuihan joutsenkin Sammasillan alueelle.
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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2013‐06‐01 klo 03.50–06.50
Lämpötila: +25oC Lahti/15
Pilvisyys: lähes pilvistä (Ac)
Tuulisuus: tyyntä
Linturetki: Sammalsillan alue
Sammalsillan alueella havaitut lajit
POD CRI – silkkiuikku
Sammalsillanlahdella.
BOT STE – kaulushaikara
Puhkui harvakseltaan Toivonojan rannan suunnassa varhaisaamuna.
CYG CYG – joutsen
Aamutoitotukset puoli neljän aikaan Sammalsillanojan suupuolen edustalta, ääntelyä
myös myöhemmin. 2 yks. (pari) näkyi Uimarannasta Sammalsillanojan suun ruovikon
edustalla, mistä uivat lahdelle päin.
TET RIX– teeri
Myöhäinen soidinpulputus kantautui heikosti Uudenkylän peltoaukealta Mäenpään
riistapellon suunnasta.
GRU GRU – kurki
Aamutoitotus kantautui 04.00 Lietelammilta Sammalsillalle. 9 yks. lensi vaiti matalalla
Tuhkapellon suunnasta Uudenkylän peltoaukean kosteikon yli Ristolaan päin – nuoria
pesimättömiä lintuja kesänvietossa Sammalsillan alueella.
VAN VAN – töyhtöhyyppä
Useita pareja Uudenkylän peltoaukean kosteikolla, mistä on nopeasti muodostunut
sopiva pesimäpaikka kahlaajille voimistamaan lajin taantuman jälkeen vielä vähäistä
kantaa.
CAP GAL – taivaanvuohi
Äänihavainto.

[ACT HYP – rantasipi
Varhaisaamuna tavanomaisella lepopaikalla Uimarannan laiturilla.]
LAR CAN – kalalokki
Sammalsillanlahdella ja läheisillä oraspelloilla.
COL PAL – sepelkyyhky
Sammalsillan alueen koivikoissa [2013‐05‐31 3 yks. pitkospolun sillalta].
CUC CAN – käki
Kaukaista käen kukuntaa kantautui.
DEN MAJ – käpytikka
Kiljahti yllättäen Sammalsillan luoteispuolella pensastoisessa ruovikossa
ravinnonetsinnässä.
HIR RUS – haarapääsky
Tyynen Sammalsillanlahden veden yllä; pesimäpaikka Uimahuoneessa.
COR NIX – varis
PAR MAJ – talitiainen
TUR PIL – räkättirastas
TUR PHI – laulurastas
Lauloi Tuhkapellon eteläpuolella harvennuskuusikossa.
TUR ILI – punakylkirastas
TUR MER – mustarastas
Koiras Uimarannantien varrella oraspellolla, lauloi Sammalsillan alueella.
LUS LUS – satakieli
Laulupaikat Pensastoalueen koivikon NW‐kulmaus ja samanaikaisesti
Rantametsäsaareke. [Uudenkylän keskustassa yöllä 2 yks. Reunatien – Hedelmätien
alue ja 1 yks. Mustakalliontie.
ACR DUM – viitakerttunen
Laulupaikat koivuissa Sammalsillansaaren länsipuolella, Tuhkapellon eteläpuolella ja
Sammalsillantien varrella Itäluhdan reunassa.
ACR SCH – ruokokerttunen
Rytikerttusta ei tälläkään kerralla kuulunut.
HIP ICT – kultarinta
Laulupaikat Pensastoalueen koivikko Tuhkapellon itäpuolella ja Pensasniityn länsiosan
koivikko Sammalsillanojan varrella sekä Rannan‐Salmisen – Uimarannan välinen
vyöhyke, missä liikkui seuraten.

SYL ATR – mustapääkerttu
Useita laulupaikkoja alueen korkeissa lehvästöissä.
SYL BOR – lehtokerttu
Lavertelua kuului useissa paikoin pitkin Sammalsillan alueen lehvästöjä.
PHY TRO – pajulintu
PHY SIB – sirittäjä
Pyöritti hopearahaansa Pensasniityn koivikon NE‐osassa.
MUS STR – harmaasieppo
Erämaalintu sirisi vaatimatonta kutsuääntään Tuhkapellon järeäpuustoisella
metsäkannaksella.
FIC HYP – kirjosieppo
[ANT TRI – metsäkirvinen
Varhaisaamuna laululennossa Latometsäsaarekkeen jylkyssä hakahongikossa.]
MOT ALB – västäräkki
CAR SPI – vihervarpunen
Lentoääniä Sammalsillantien varrella Pensastoalueen koivikosta.
CAR ERY – punavarpunen
Sointuva lauluvihellys herätti huomiota monin paikoin Sammalsillan alueella
pensasviitojen reunamilla.
LOX CUR – pikkukäpylintu
Poikue lensi Sammalsillantien yli.
FRI COE – peippo
Alkoivat laulaa klo 04.
EMB SCH – pajusirkku
Sammalsillanojan suun ja Sammalsillansaaren välisessä ruovikossa pensastossa.
34 lintulajia
Puuttumaan jäivät Sammalsillan alueen "varmoista" lajeista esimerkiksi:
CIR AER – ruskosuohaukka, PAR CAE – sinitiainen, ERI RUB – punarinta, LOC FLU –
viitasirkkalintu (tavattu 2013 Tuhkapellon reunapensaikossa), ACR PAL –
luhtakerttunen (ei saapunut vielä?), SYL COM – pensaskerttu.
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LINTURETKIRAPORTTI
2014-06-07

2014-06-07 klo 03.50–06.50
Lämpötila: +26oC Lahti/15 (06.)
Pilvisyys: 0/10, usvaa
Tuulisuus: tyyntä
Linturetki: Sammalsillan alue

Sammalsillan alueella havaitut lajit
ANA PLA – sinisorsa
Lietelammilla.
BUC CLA - telkkä
Lensi Lietelammille.

CYG CYG – joutsen
Näkyi Uimarannasta ruokailemassa Länsiluhdan edustalla.

GRU GRU – kurki
Retken alkaessa nähty 1 yks. pellolla Rantametsäsaarekkeen länsipuolella, äänteli.
Pesimäpaikka todettu Lietelammilla.
CRE CRE – ruisrääkkä
Äänteli jatkuvasti oraspellolla Peltokallion kostealla rehevällä luonnonheinälaidunniityllä Kuoppalanojan–Ristolanojan välillä.
SCO RUS – lehtokurppa
Pyyntilennosssa.

COL PAL – sepelkyyhky
Useita ääntelyhavaintoja.

CUC CAN – käki
Lensi pellonkulman yli Rannan-Salmisen metsäsaarekkeeseen.

HIR RUS – haarapääsky
Lensi Uimarannan edustalla.

COR NIX – varis

PIC PIC - harakka
Poikue äänteli Peltokallion koivikkohaan peltoreunassa.

PAR MAJ – talitiainen

TUR PIL – räkättirastas
TUR PHI – laulurastas

TUR ILI – punakylkirastas

TUR MER – mustarastas
Useita lauluhavaintoja.

LUS LUS – satakieli
Laulupaikat Sammalsillansaari, Länsiluhdan lehvästöranta, Rantametsäsaarekkeen–
Uimarannan lehvästörannassa lähekkäin 2 yks.
ERI RUB - punarinta

ACR SCH – ruokokerttunen
Sammalsillan pielessä korkeassa ruovikossa ja Viitalampareessa.

HIP ICT – kultarinta
Laulupaikat Pensastoalueen koivikko Tuhkapellon itäpuolella ja Pensasniityn länsiosan
koivikko Sammalsillanojan varrella sekä Latometsäsaarekkeen rantametsä.
SYL ATR – mustapääkerttu
Useita laulupaikkoja alueen korkeissa lehvästöissä.

SYL BOR – lehtokerttu
Lavertelua kuului useissa paikoin pitkin Sammalsillan alueen lehvästöjä.
SYL COM - pensaskerttu
Lyhyt kireä liverryssäe kuului useissa paikoin lehvästön yläoksilta.
PHY TRO – pajulintu

PHY SIB – sirittäjä
Pyöritti hopearahaansa Sammalsillanojan molemmin puolin Pensastoalueen ja
Pensasniityn koivikossa.

REG REG – hippiäinen
Korkea säe kuului Uimarannantien varrelta Kivikkolehdon suurista havupuista.

MUS STR – harmaasieppo
Erämaalintu sirisi vaatimatonta kutsuääntään Pensastoalueen ja Pensasniityn
koivikossa.

FIC HYP – kirjosieppo
Lauloi pontevaa säettään luontopolun vierellä Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen
länsiosassa.
MOT ALB – västäräkki
Langalla Sammalsillantien vieressä Rannan-Salmisen töyräällä.

CAR CAR – tikli
Lennähti Rannan-Salmisen pellon reunasta Latometsäsaarekkeen eteläreunan suureen
hakahonkaan ääntelemään vilkkaasti tiklittäen.
CAR ERY – punavarpunen
Sointuva lauluvihellys kuului heti retken alkuun Sammalsillalle pohjoispuolen
rantapensastosta
FRI COE – peippo

EMB CIT – keltasirkku
Lauloi vaatimatonta virttaa Rannan-Salmisen töyräällä eteläpuolen korkeassa hongassa.
33 lintulajia

Puuttumaan jäivät Sammalsillan alueen "varmoista" lajeista esimerkiksi:

POD CRI – silkkiuikku [Sammalsillanlahti], BOT STE – kaulushaikara [Länsiluhta], CAP
GAL – taivaanvuohi [Viitalampare], ACT HYP – rantasipi [Uimaranta], LAR CAN –
kalalokki [Sammalsillanlahti], PAR CAE – sinitiainen, EMB SCH - pajusirkku. Lisäksi
äskettäin on havaittu mm. PHY TRODES – idänuunilintu [Uimaranta] ja FIC PAR –
pikkusieppo [Sammalsillansaari]. Vakituisista yölaulajista puuttuivat lämpöaallosta
huolimatta vielä ainakin LOC NAE – pensassirkkalintu ja ACR DUM – viitakerttunen.
Jos em. lajeja olisi ollut havaittavissa nyt, tällä intensiteetillä ne olisi havaittu.

Täydennyksiä lintuhavaintotietoihin 2014-06-07

2014-06-10

ACR DUM – viitakerttunen, tämän kesän ensimmäinen lauloi sateessa Uudenkylän
Sipilän (Vanhankartanon) pihapiirissa lehvästössä. Sammalsillan alueelta ei ole omia
havaintoja tätä kirjoitettaessa.

2014-06-11

PHY TRODES – idänuunilintu lauloi Uudenkylän liikekeskuksessa marketin kulmalla
korkean honkaryhmän latvuksessa. Laulupaikka oli perin erikoinen tälle loistavimpien
vanhojen lehtivaltaisten sekametsien lajille, mikä on tavattu jokin aika sitten oikeassa
ympäristössään Sammalsillan alueella, kuten poikkeuksellisen lukuisasti muuallakin
Päijät-Hämeessä.
2014-06-15

LAR CAN & LAR RID – kalalokki ja naurulokki. Yhteensä parinkymmenen yksilön parvi
lepäili Peltokallion juuri leikatulla tuorerehuniityllä, mutta Sammalsillan alueella
lokkeja ei näkynyt.

EMB SCH – pajusirkku lauloi vihdoin Sammalsillanojan suulla ja Lietelammilla ruovikkoja pensaikkoympäristössä.
CAP GAL – taivaanvuohi kikutti sekin vihdoin Sammalsillanojan suupuolella.

CRE CRE – ruisrääkkä narisi keskipäivällä hetken, ja nyt paikka tarkentui Lietelammien
läheisyyteen Peltokallion kostean rehevän luonnonheinä-laidunniityn eteläosan
keskelle, seitsemän mullikan turvalliselle elinpiirille, minkä kesän mittaan leikkaavat
vain nämä laiduneläimet.

VAN VAN – töyhtöhyyppä näyttäytyi uuden kosteikon alueella Pensastoalueen koivikon
länsipuolella.
Kukko lauloikin Ponitaivaan tallissa eikä Peltokalliossa, kuten luulin retkellämme.
Huomautuksia

Sirkkalinnuista ja tietyistä yölaulajakerttusista ei vieläkään ole omia havaintoja
Sammalsillan alueelta, vaikka takana on pitkä, kaakkoismuuttajille suotuisa
lämpövirtaus. Tilanne vaikuttaa kovin poikkeukselliselta verrattuna useisiin viime
vuosiin, jolloin samankaltaista muuttoapua ei ole esiintynyt. Tosin retkeilykin on ollut
vähäistä.

Seuraavalla sivulla on kuva Uudenkylän peltoaukean pohjoisosan uudesta kosteikosta,
minkä näkymistä retkellämme esti usva. Kuvassa on karkea esitys lietealtaan
mahdollisesta paikasta viitasammakon esiintymisalueen ulkopuolella.

Linturetki: Sammalsillan alue
2015-05-30 klo 04.00-06.45
Lämpötila:
Pilvisyys: 0/10-8/10 (Cs-Ci)
Tuulisuus: 0, viriä
Ilmanpaine: 760-762 mm/Hg
Retkellä havaitut lintulajit:
Silkkiuikku
Kaulushaikara
Sinisorsa
Tavi
Joutsen
Kurki
Ruisrääkkä
Töyhtöhyyppä
Taivaanvuohi
Rantasipi
Kalalokki
Sepelkyyhky
Käki
Käenpiika
Varis
Talitiainen
Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Mustarastas
Satakieli
Ruokokerttunen
Kultarinta
Mustapääkerttu
Lehtokerttu
Pensaskerttu
Pajulintu
Sirittäjä
Harmaasieppo
Kirjosieppo
Metsäkirvinen
Västäräkki (heti autojen lähdettyä Sammalsillalla!)
Kottarainen
Punavarpunen
Peippo
Keltasirkku
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Puuttumaan jäivät alueella tai lähistöllä äskettäin muuten havaitut lintulajit:
Ruskosuohaukka
Isokuovi
Metsäviklo
Kalatiira
Sinitiainen
Punarinta
Viitakerttunen
* kolea vastatuulinen toukokuu haitannut muuttoa
* ei vielä yhtään helleaaltoa kaakosta / etelästä karsi yölaulajia.
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Aihe ja kuvausaika
Länsiluhdan talviuni 1996-01-01.
Lumi verhoaa avoluhdan mättäät ja pajupensaat sekä
Rantametsäsaarekkeen reunan metsäluhdan. Uudenvuodenpäivän
aurinko jaksaa juuri kurkistaa kevättä enteillen
Ensimmäisen Salpausselän korkean harjanteen takaa.

Länsiluhdan suvi 1996-06-08.
Laidunnuksen loputtua ja tulvavaikutuksen heikennyttyä Länsiluhta
on alkanut umpeutua. Pajupensaat ja hieskoivut valtaavat maisemaa,
missä erottuvat vielä laikuttaisesti vedestä maalle päin
rantaluhdan kolme päätyyppiä, avo-, pensas- ja metsäluhta.

Latometsäsaarekkeen rysäranta 1971-05-06.
Sylvöjärven jää on lähtenyt tänään ja kalanpyydykset viritetty
rantamatalan tulvaveteen. Tyynen kevätillan purppurainen
auringonlasku luo kimmeltävän sillan Sammalsillanlahden poikki.
Rysä odottaa kutevan hauen viimeistä vierailua.

Itäluhdan kevättulva 1974-05-02.
Itäluhta on merkittävin vielä melko säännöllisesti tulviva avoluhta
Sammalsillanlahden rannoilla ja siksi monimuotoisuudelle
merkittävä. Aikoinaan kevättulva nousi mättäiden päälle ja
peitti Sammalsillantien saappaanvartta myöten.

Itäluhdan sydänkesä 1972-07-10.
Tulvan laskettua Itäluhta verhoutuu rehevään kasvillisuuteen.
Latometsäsaarekkeen reunassa pajupensasto muodostaa
pehmeäpiirteisen reunavyöhykkeen luhdan ja metsän väliin.
Suuri heinälato odottaa Latoniityn heinäseipäiden satoa.

Itäluhdan kesätulva 2004-08-03.
Heinäkuun viimeisen viikon runsaat sateet nostivat Itäluhdalle
harvinaisen kesätulvan. Vesi ulottui luhdan rehevään reunaan lähelle
Sammalsillan luontopolkua. Laho raita on sortunut tulvaveteen
lisäämään elinympäristön monimuotoisuutta.

Latometsäsaarekkeesta Itäluhdalle 1971-06-19.
Jättipetäjän latvuksesta näkyy juhannusajan avara tunnelma
Ensimmäiselle Salpausselälle asti. Avointa Itäluhtaa täplittävät
yksittäiset pajupensaat. Sammalsillantietä reunustaa Pensastoalueen
koivikko. Kevyt aamu-usva leijuu vielä Uudenkylän peltoaukealla.
Pyykkirannan voikukkaniitty 1978-05-26.
Venevajojen vieressä rehevän rantametsän katveessa hehkui
keltainen voikukkaniitty ennen nykyistä matonpesupaikkaa.
Lampaat hoitavat nyt niittyä perinteiseen tapaan ja turvaavat
kulttuurimaiseman monimuotoista lajistoa.

Sammalsillanlahden kesäyö 1972-06-15.
Juhannusajan päivänkajo viipyy sydänyön harsopilvissä ja veden
peilipinnassa. Hautaan kapeikon peittää klo 01.40 usvaharso.
Toivonojan ruovikkorannassa sivaltelee luhtahuitti ja
valpas naurulokkikolonia turvaa sorsalintujen pesintää.

Sammalsillanoja 1996-06-08.
Sammalsillalta etelään Lietelammille päin on entiselle avoimelle
saraluhdalle kasvanut vuoden 1960 ojituksen jälkeen viidakkomainen
lehvästö. Valtaojat tuovat Uudenkylän ja Pönnölän peltoaukeilta
Sylvöjärveä rehevöittäviä ravinteita ja liettävää kiintoainesta.

Peltokallion laidunhaka 1 1997-06-13.
Hakakoivikon tyytyväinen alkuasukas nauttii suven suloisuudesta
ilta-auringon auvossa. Laululinnut ovat tältä päivältä hiljenneet.
Auringon laskettua yölaulajat alkavat viritellä säkeitään
Sammalsillan lehvästöissä, ensimmäisenä satakieli.

Pensasniitystä koivikoksi 1993-05-16.
Pensasniityn hieskoivikkoa Sammalsillanojan itärannasta
Viitalampareen suuntaan entisen avoimen saraluhdan paikalla.
Kirjosieppo visertää pesintään sopivien pökkelöiden äärellä,
ja luonnontilan merkkinä lahopuuta on sortunut maahankin.

Uimarannantie 1978-05-26.
Lehtipuiden vehreä holvi varjostaa viehättävää
kujannetta, minkä päässä tulijaa odottavat
kuuma rantahietikko ja vilpoinen uimavesi.
Venevajaidylli 2002-05-25.
Pyykkirannan venevaja lymyää koivunlehvästössä.
Alkukesän herkänvihreä väri kuultaa kussakin
lehtipuussa ja pensaassa omana vivahteenaan.
Melontareitin valkama 2002-05-30.
Kilpi Pyykkirannassa ohjaa Kymijärven-Kymenkäänteen reitin
melojia poikkeamaan Sylvöjärvelle. Ilta-aurinko hehkuu tuoreena
kiiltävissä koivunlehdissä ja punaisen venevajan valkeassa
räystäslaudassa.

Jääkauden jälki 2002-07-14.
Rannan-Salmisen metsäsaarekkeen korkea somerokumpu, geologisesti kame
Mannerjää vyörytti maata jäätikköputouksen juurelle kuin tiimalasista ja
pyöristi kivien pinnan sileäksi. Yhteismaan sorakuopan paahteinen törmä on
tärkeä päiväperhosten elinympäristö, vaikka maisema irvistää katsojan silmiin.

Lietelammien alue 1 1993-05-16.
Kuoppalanojan ja Ristolanojan liittymä on kuin Amazonasilta.
Rehevä vesikasvillisuus synnyttää voimakkaan tuoksun. Vene lahoaa
rannassa. Kevään tunnelmaa täydentävät ruokokerttusen särinä
rantakasvustossa ja pajulinnun huilu koivikossa.
Lietelammien alue 2 1990-06-10.
Kuoppalanojan ja Ristolanojan liittymässä keltaisten ulpukoiden
koristamaa avovesilamparetta reunustaa rehevä vesikasvillisuus, missä
vallitsevat vehka ja kurjenmiekka. Tuuhea rantapajukko reunustaa
valtaojien välistä taajaa koivikkoa.

Rantametsäsaarekkeen koivuluhta 1990-06-10.
Kurenojan kevättulva tuo ravinteita luhtamättäikköön, minkä kesän
tullen valtaa miehenkorkea ruohokasvillisuus, valtalajina
mesiangervo. Rantaluhta on kaikista elinympäristöistä
monimuotoisimpia, suojainen pesimäpaikka runsaalle lajistolle.

Pitkospuutalkoot 2002-06-20.
Sammalsilta-hankkeen tarvitsemien järeiden pitkospuulankkujen
sahaustalkoissa kenttäsirkkelin ääressä ahertavat juhannusviikon
hikisessä helteessä vas. Jouni Granqvist, sahuri Mikko Huhti, Oili
Koskimaa ja Seppo Kokkonen.

Peltokallion laidunhaka 2 1997-06-14.
Peltokallion tilan vanha laidunhaka asukkaineen on
Sammalsillan alueen elävää perinnemaisemaa parhaimmillaan ja
maakunnallisestikin merkittävä monimuotoisuudelle.
Tunnelma täyttyy alkukesän aamuna, kun koivunlehdet ovat
kasvaneet ja oras nousee.

Uimarannan hakametsä 2002-11-20.
Sammalsilta-hankkeen työn tuloksena riukuaita portteineen kiertää
Uimarannan ja Pyykkirannan välisen järeäpuustoisen metsikön,
missä kesällä kukkivat isotalvikit ja valkolehdokit ja jättihaavassa
pesii kottarainen kenties entisessä harmaapäätikan kolossa.

Sammalsillantie 2002-11-20.
Nuoskan lumen raskas kuorma taivuttaa Pensasniityn reunan
lehvästön maahan asti. Sitkeät versot eivät hevin taitu uskomattoman
painon alla, vaikka seuraavaksi pakkanen jähmettäisi
postikorttimaiseman viikoiksi paikalleen.

Unohdettu kirkkoreki 1972-05-22.
Lintuharrastajan evästuokio perinteiseen tapaan Latometsäsaarekkeen
vieressä, missä nyt kasvaa haavikko. Antoisan aamuretken havaintoja
olivat mm. heinätavi, kalasääski ja 43 naurulokin munapesää
Sammalsillanlahdella sekä Rannan-Salmisen harmaapäätikka ja
ensi kerran satakieli ja viitakerttunen. Reestä ovat jäljellä metalliosat.

Kartanoiden Uusikylä on lintuparatiisi

Markku Sakari Meriluoto
www.tieokas.fi

Sylvöjärvi ja Heinolantie liittävät yhteen Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen
kulttuurimaisema-alueet. Sylvö paikannimenä on maassamme yhtä ainutkertainen kuin
Sammalsilta ja Heinolantie sijallansa vuosisatojen takaa. Luonnon ja ihmisen yhdessä luoma
Nastolan merkittävin maisemakokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Neljä kartanoa
Sylvöjärven ympärillä – Sipilä eli Vanhakartano, Uusikartano eli Mustakallio, Toivonoja ja
Arrajoki – kaikkine vaiheineen ovat historiallinen kertomus menneestä meidän aikaamme.
Uudenkylän Kuninkaanharjulta Järvi-Suomeen avautuu Sylvöjärven kulttuurimaisema-alue,
valtakunnallisestikin arvokas.
Alueen luonnon ainutlaatuisuutta Nastolassa ilmentää näkyvimmin runsas ja monipuolinen linnusto.
Linnut valitsevat asuinpaikkansa itsekkäästi sieltä, missä elinolot parhaiten vastaavat vaatimuksia:
riittävästi ravintoa ja sopivia pesimäympäristöjä. Monimuotoinen kulttuurivaikutteinen luonto tarjoaa
molempia. Linnut ilmentävät muunkin luonnon rikkautta Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueella.
Uudenkylän asemanseudun asutus polveutuu Kirviän torpparikylästä. Kartanoiden työväen mökit
pureutuivat Salpausselän etelärinteen lämpimään syliin. Kosteat heinäniityt kuivattiin ja syntyi nykyinen
Uudenkylän pelto, mihin valtio istutti valtatien. Vielä siellä kuitenkin keväisin isokuovi lurittelee,
töyhtöhyyppät naukaisee ja kiuru kohoaa soidinlentoonsa.
Pietarinradan tultua 140 vuotta sitten Uuteenkylään asutusta nousi karun Ensimmäisen Salpausselän
päällekin Ylisen Viipurintien varteen. Kirviän torpparikylä muuttui nykyiseksi Puutarhatien-AsemantienKolintien omakotialueeksi, lisänä muutama kerrostalokin 1960-luvun nousussa. Asutuksen lomaan jäi
kuitenkin niityn ja pensaikon kulmia, lisäksi Satakielenpuiston koivumetsikkö ja Kirviänkallion hongikko.
Kyläluontoa muovaa tuleva Uudenharjun asutusalue päivänpuolen paisterinteellä.
Uudenkylän asemanseudun lintuparatiisi kätkeytyy valtatien kulkijoilta lehvästöön niin täysin, ettei koko
taajamasta näe juuri mitään – hyvä niin! Puoliavoimet niityt elinvoimaisine pajustoineen suojaavat
asutusta pehmeänä melumuurina. Sydänkesällä niittylaikkuihin nousevat miehenkorkeat koiranputket,
maitohorsmat ja mesiangervot tuoksuvin kukkatertuin. Raidat ja hieskoivut sijoittuvat sirotellusti
laulupuiksi, kunnes pensasvyöhyke vaihettuu puutarhoiksi ja puistoiksi.
Vanha kulttuurimaisema vaikuttaa viehättävällä tavalla hallitun hoitamattomalta. Kaavoittaja ei ole
ankarasti ojentanut luontoa asvaltoiduiksi suorakaiteiksi kuten Uudenkylän länsiosassa ns.
liikekeskuksessa. Vaihtelevia historian kerrostumia on säilynyt vierekkäin ja lomittain. Esimerkiksi
Pumppumestarinpuiston kasviston kirjo tarjoaisi tutkittavaa. Alkukesästä jokainen lehtiverso näyttäyy
omassa vihreän sävyssään, ja Asemantien rinteessä loistavat jättiläistuomien valkeat soihdut.
Salpausselän etelärinteen vyöhykkeinen kasvillisuuden kerrosrakenne hyödyntää täydellisesti auringon
valon ja lämmön. Linnuille tarjoutuu elinympäristöjen ja ravinnon runsaudensarvi. Lehtipuusto on
paikoin säilynyt vuosikymmenet koskemattomana, kuten Yhteiskouluntien alarinteellä lahopuustoinen
lehtimetsikkö, valmis luonnonpuisto ja antoisa opetuskohde. Tikkapuistossa tapaa etenkin talvella
palokärjen, käpytikan, pikkutikan ja vihreän harmaapäätikan. Soidinhuudot raikuvat ja talviruokinta
elättää poikkeuksellisen runsaan linnuston kevääseen etenkin Kolintien ja Risalan kulmilla.
Uudenkylän lintuparatiisi kuuluu lumoavasti päivälläkin kultarinnan ja mustapääkertun sulosoinnuin.
Alkukesän yönä satakielet, viitakerttuset, luhtakerttuset ja pensassirkkalintukin laulavat valvojan iloksi

sopivasti sen jälkeen kun Haarikan ilta pikkutunneilla päättyy. Luonnonystävien yölaulajakierros
kirkonkylästä Kumian, Kalkkolan ja Immilän kautta huipentui parhaaseen tihentymään yllättäen vasta
Uudenkylän keskustan pihoissa, puutarhoissa ja puistoissa.
Harjunaluksen lehvästö vaihettuu paikoin alkuperäiseksi salskeaksi hongikoksi esimerkiksi aseman ja
säästöpankintalon rinteessä. Jättihonkien ikä on sama kuin Pietarinradan, noin 140 vuotta. Tämä
merkitsee, että 1868-70 kylän hongat hakattiin rakennuspuiksi ja ratapölkyiksi, ja rata kulki aluksi
puuttomassa maisemassa! Nälkävuosilta ei ole valokuvia, mutta sopii kuvitella Uudenkylän autioita
näkymiä tuolloin. Kehrääjä surisi kesäilloin harjunpäällystän kankailla ja kangaskiuru liversi karuissa
kivikoissa. Lintuelo oli köyhempää, mutta rautatiealueen tyyppilajeja olivat silloinkin leppälintu ja
kivitasku. Nyt kuormausalueella pesii kalalokki ja kukoistavat värikkäät tulokaskasvit. Muutoksesta
muistuttaa Ratamestarinpuisto.
Kuninkaanharjun korkea pohjoisrinne heittää Myllymäeltä syvän varjon Vanhan Kirkkotien puolelle ja
kätkee sinne oman maailmansa. Kylän entisen metsäklusterin alue kukoistaa vuosikymmenten rauhan
jälkeen luonnon luomana Taimitarhanpuistona lehtolintujen elää ja laulella. Vanhankartanon eli Sipilän
ja Uudenkartanon eli Mustakallion vanhat pihapuistot kertovat historiastaan monin merkein.
Vaellusreitin kulkijoille on tuttu Mustakalliontien jyhkeä tammiportti ja lehtipuiden juhlava holvisto sen
molemmin puolin.
Uudenkylän laaja hallintopitäjä syntyi kauan ennen nykyistä Nastolaa. Maininta nimismiehen virkatalosta
Sipilässä vuodelta 1422 on vanhin kirjallinen tieto Uudestakylästä. Alkuperäinen "vanha" Uusikylä
kantatiloineen sijaitsi tiiviisti Heinolantien varressa Kuninkaanharjun ja Sipilänmäen välisellä selänteellä,
pohjoiseen Ristolan kunnaalle asti. Ryhmäkylän paikka vastasi hyvin aikakautensa ihanteita. Asumukset
talousrakennuksineen perustettiin ahteen aurinkoiselle ja kuivalle maalle, laitumet ja viljelykset
välittömästi talojen molemmin puolin hyväkasvuisille rinnemaille. Lisää peltoa raivattiin, ryhmäkylän
kahden puolen syntyivät Uudenkylän ja Pönnölän peltoaukeat.
Alkukesän aikaan Heinolantie halki vanhan Uudenkylän entisten hakamaiden on tuomien, pihlajien ja
sireenien kukkiva kaunomaisema. Vuosisataisen asutuskulttuurin harmonia kohoaa ylevään arvoonsa.
Ilman insinööritiedettä paikalleen sovittunut Heinolantie, Sylvöjärven maisematie, noudattaa maaston
kulkukelpoisinta selkää mäkiä ja laaksoja kiertäen, paikoin notkeasti myötäillen. Maiseman silmä
Sylvöjärvi peilautuu hitaalle kulkijalle kapean rantametsän lomasta. Etenkin ilta-aikaan järven hopeavälke
hurmaa kaiken matkaa. Laaksojen varjoiset kuusikot, kallioiden valoisat männiköt ja rantojen heleät
koivikot lomittuvat toisiinsa kainaloissaan vanhaa asutusta.
Sylvöjärven eteläosan Sammalsillan monimuotoinen kosteikko- ja perinnemaisema näkyy ja sen
lintukuoro kuuluu hyvin Heinolantielle. Pitkospuinen luontopolku houkuttaa poikkeamaan trooppisen
rehevän kasvimaailman keskelle kuin Amazonasin viidakkoon. Vaatimaton Sammalsilta itse on oivallinen
– romanttinenkin! – yölaulajien kuuntelupaikka. Ainakin satakieli ja kaulushaikara tulevat tutuiksi,
päivällä myös ruskosuohaukka, ja joutsenkin on asettunut pesijäksi. Aamuretkellä voi havaita puolensataa
lintulajia. Sammalsillan luontoa ja kulttuurihistoriaa on tutkittu vuosikymmenten ajan kirjaksi asti.
Sylvöjärven puolimatkassa Uudenkylän ja Immilän rajalla Heinolantie nousee Hautaanmäen korkealle
kalliolle. Suojelun arvoisen metsän ja pyhänkauniin näköalapaikan Sylvöjärvelle omistaa Nastolan kunta.
Uudenkylän osayleiskaavan laadinnassa 2009 alkaen korostuu Uudenkylän Kuninkaanharjun
kulttuurimaiseman merkitys osana Sylvöjärven kulttuurimaisema-aluetta. Meille on annettu asuttavaksi
aarre, mistä kannattaa pitää huolta kuten jo kuudensadan vuoden ajan.

