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Kahlaajamuutosta Siilinjärven Raasiossa 
ja Mustissa syksyllä 1986 ja 1987 

MARKKU UKKONEN 

Syksyllä 1984 käynnistynyttä !epäile
vien kahlaajien havainnointia jatkettiin 
Siilinjärven Raa'sion altaalla entistä in
tensiivisemmin syksyllä 1986 ja -87. 
Jälkimmäisenä syksynä havainnoitiin 
myös läheisellä Mustin altaalla, josta 
saattaa vuosien saatossa kehittyä liete
rantojen laajenemisen ja veden pinnan 
noston myötä kahlaajia houkutteleva 
lepäilypaikka. Havainnoinnin paino
piste oli Raasiossa. Syksyllä 1987 aloi
tettiin Raasiossa kahlaajien katiska
pyynti ja rengastus. Tämä kirjoitus ker
too lintujen ja lintumiesten edesotta
muksista Raasion ja Mustin hietikoilla 
kahtena edellissyksynä. Yhteenveto 
Raasion kahlaajamuutosta syksyiltä 
1984 ja -85 on julkaistu aiemmin Sii
vekkäässä (7:2-12). 

Olosuhteet altailla 

Raasion ja Mustin altaat ovat Siilinjär
ven Kemiran tehtaiden apatiittilouhok
sen rikastusjätealtaita. Ne sijaitsevat 
kymmenkunta kilometriä kirkonkyläs
tä pohjoiskoilliseen. Raasion allasta on 
esitelty edellisessä Raasio-katsauksessa 
(ks. Siivekäs 7:2-12). Raasion altaan 
vedenpinta pidettiin kumpanakin syk
synä "vakiotasollaan" koko havain
nointikauden ajan toisin kuin mm. syk
syllä 1985, jolloin altaassa oli aika 
ajoin vähän vettä ja lietteistä pohjaa 
näkyvillä runsaasti. Vaikka tuulen lii
kuttelema hiekka on vaikeuttanut Raa
sion laajojen ja alunperin kasvittomien 
rantahietikoiden kasvittumista, on 

vuosien mittaan hiekkakentille alkanut 
ilmestyä sinne tänne yksittäisiä heinä
tuppaita sekä vihertävää levä- ja sam
malpintaa. 

Mustin allas sijaitsee noin kaksi ki
lometriä Raasiosta pohjoiseen. Altaan 
vesiala on runsaat 50 ha. Vesialueen 
ympärille on raivattu laaja avohak
kuuvyöhyke. Allasalueen itäosassa on 
kymmenien hehtaarien laajuinen hiek
kakenttä, jota kautta allasalueelle valu
tetaan koko ajan uutta hiekkamaista 
rikastusjätettä. Kasvittoman rikastus
jätealueen, laajan avovesialueen, ym
päröivän hakkuuaukean ja läheisen 
Kolmisoppi-järven vuoksi Mustin al
taan maisemalla on hyvin avara luon
ne. Varsinaisen vesialueen läheisyydes
sä on pienempiä, maansiirtotöissä syn
tyneitä lampareita, joissa myös on ta
vattu vesilintuja ja kahlaajia. 

Suurin osa Mustin rannoista on ve
denpinnan noston seurauksena synty
nyttä risukkorantaa. Loivasti veteen 
viettävää ja kahlaajien suosimaa liete
rantaa on avovesialueen itäreunalla 
muutaman sadan metrin matkalla. Ete
lässä allas rajautuu korkeaan maaval
liin. Havainnointi Mustissa on hanka
laa, koska upottavalle itälietteelle ei ole 
toistaiseksi menemistä ja lietteellä pii
pertävien kahlaajien määrittäminen sa
tojen metrien päästä vastarannalta tai 
etelävallilta on ongelmallista. Lisäksi 
alueen laajus, erilliset lampareet sekä 
sokkeloinen ja risukkoinen rantaviiva 
vaikeuttavat entisestäänkin havain
nointia. 





























Uusi kahlaajaliejukko syntyi Lehto
niemen vedenpuhdistamon (kartassa 
n:o 4) rakentamisen myötä. Luhdan 
vieressä sijaitsevilla jätealtailla on jos
kus nähty jokunen lintukin, mutta alue 
on erittäin pieni. Kolmea tavallisinta 
sirriä sekä punajalkavikloa kummalli
sempia kahlaajia eivät nämä altaat ole 
jaksaneet vetää. Parhaimmillaan ve
denpuhdistamon ympäristö oli 80-lu
vun alkuvuosina, jolloin rikkaruohos
tot, pajuviidakot ja luhdalla kasvavat 
pensaat olivat joskus aivan täynnä pik
kulintuja: sinirintoja, phylloscopuksia, 
kerttija. Sen jälkeen luhdalle ja lieteal
taisiin on ajettu sahanpurua sekä maa
ta, tänä vuonna puhdistamo ei luulta
vasti ole enää edes sen verran käymisen 
arvoinen kuin ennen. Kuulemma niille 
paikoin on tarkoitus joskus rakentaa 
taloja. 

Itse luhta-alue ja sitä ympäröivät 
pensaikot muodostavat Pohjois-Sav�:m 
olosuhteissa aivan mainion yölaulaJa
paikan. Melkein joka vuosi siellä äänte
lee (tai ainakin on äännellyt) luhtahuit
teja, pensassirkkalintuja, viita- ja luh
takerttusia. Liejukana sekä luhtakana 
on tavattu täällä, ryti- ja rastaskerttu
nen luhdan eteläisimmässä osassa 
Ruokolahdella. Myös Siitinselän ran
nassa on ruovikoita ja pensaikoita yö
laulajille ja satakielimetsiä on niemi 
täynnä. 

Varsinainen Lehtoniemi ei ole vuo
sien kuluessa muuttunut paljoakaan: 
jostain on puutalo purettu ja tilalle ky
hätty uudenaikainen omakotiasumus, 
jostain on lepikkoa raivattu pois. Kär
jen tiheiköistä on mukavaa ja antoisaa 
etsiä harvinaisuuksia - mitään tosin 
koskaan ei ole nähty. 

Muuttoa voi yrittää seurata puhdis
tamolta tai Siitinselän rannasta (paikat 
1 ja 3). Rannasta näkee myös kauniisti 
kevään ensimmäisille sulille ja osin täs
tä syystä Lehtoniemen kärki lienee tu
levinakin vuosina käymisen arvoinen 
paikka. Toinen mullistuksista toden-
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näköisesti säästyvä paikka on Ruoko
lahti. Etenkin vesien ollessa matalalla 
saattaa myllyn rannassa olla kahlaaja
lietteitä. Auton tai vastaavan kulkuvä
lineen voi jättää myllyn luokse ja kävel
lä sitten rautatien suunnassa kunnes 
näköala avautuu. 

Lehtoniemi on siis lähes täydellinen 
lintupåikka; vain lintujen vähyys saat
taa häiritä kunnianhimoisesti harras
tukseensa suhtautuvia. Paikallisten 
asukkaiten kanssa ei ole ollut lintuhar
rastukseen liittyviä ongelmia, lintu
miesten täytyy toki jatkossakin käyt
täytyä hyvin: yöllä ei saa mölytä, ikku
noita ei saa kivittää eikä taloja polttaa. 
Lintuturismi tuskin koskaan näitä ran
toja turmelee, joten Lehtoniemeä voi 
suositella ulkopaikkakuntalaisillekin. 
Pohjoissavolaisittain alue on ehkä par
haimmillaan alkukeväästä ja yölaulaja
aikaan. Siellä saattaa vieläpä nähdä 
todellisen suurharvinaisuuden: Var
kaudessa asuvan varkautelaisen lintu
harrastajan. Luultavasti hän vastaa 
Lehtoniemeen liittyviin kysymyksiinne 
mielellään. 
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Kuva 1. Kirjoiteuksessa käsiteltävän alueen 
rajat: Siitinselkä-Ruokolahden mattolai
turi-rautatie-Rajakatu-Joutenlahti. Nu
meroidut kohteet: 1. laituri, 2. mattolaituri, 3. 
tästäkin näkee hyvin, 4. puhdistamon lieteal
taat. 
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JÄSENMAKSUT 1988: Jäsenmaksu 40 mk, muut perheenjäsenet 10 mk. Jäsenmaksuun sisältyy 
Siivekkään tilausmaksu (ei perhejäsenmaksuun). 
Jäsenmaksut tilille PSP, KU 6606 82-2. Yhdistys toimii KLYY:n yhteydessä. 

Ohjeita kirjoittajille 
Käsikirjoitus tulee kirjoittaa koneella harvaa riviväliä ja leveää marginaalia 
käyttäen. Taulukot ja kuvat (kartat ja diagrammit) laaditaan erillisille arkeille. 
Kartat ja diagrammit on suunniteltava siten, että ne voidaan painaa joko sivun 
tai puolen sivun levyisinä. Paras painojälki saavutetaan, mikäli kartat ja dia
grammit piirretään esim. kaksi kertaa lopullista kokoa suuremmaksi mustalla 
tussilla (yli 0.25 mm:n terällä). 

Kirjallisuusluettelon ja muiden käytännön yksityiskohtien suhteen on syytä 
tutustua lehden omaksummaan käytäntöön. Toimitus pidättää oikeuden pie
niin teknisluoteisiin ja tyylillisiin muutoksiin. Asiasisältöön kajoavista muutok
sista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Yleisiä ohjeita käsikirjoituksen laatimi
seksi voit saada mm. Soikkelin kirjoituksesta (Lintumies 10: 20-25, 1975). 
Kaikissa käsikirjoitukseesi ja kirjoitussuunnitelmiisi liittyvissä asioissa voit 
kääntyä toimittajien puoleen. 




