
Jouni Kannonlahti

MERENKURKUN 
LINTURETKIKOHDEOPAS

Levón-instituutti

PALVELUTUTKIMUS
No 7/2012



130 



1 

MERENKURKUN  

LINTURETKIKOHDEOPAS  

VAASAN YLIOPISTO 

 

LEVÓN-INSTITUUTTI 

 

 

 

2012 

JOUNI KANNONLAHTI 



2 

Vaasan yliopiston Levón-instituutin palvelututkimukset 7/2012 

Copyright Vaasan yliopisto, Vaasa, 2012, ISSN 2243-206X 

Julkaisu tekijä: Jouni Kannonlah  

Julkaisu toteute u julkisrahoi eisessa hankkeessa: Linnut ja matkailu Merenkurkussa 

Rahoi ajien logot löytyvät takakannesta 



3 

 

   

Kar a 1. Tässä julkaisussa esitellyn alueen rajaus koko Suomen kartalla. 
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Lukijalle 
 

Lintumatkailu muodostuu maassamme kevät- ja syysmuuton seurannasta, sekä linturetkistä lajirikkaille alueille lähes 
ympäri vuoden. Huh kuu – kesäkuu on muu o- ja soidinaikaa, jolloin lintuja on helppo havaita ja kuunnella. Pesimis-
aikaan kesällä muu olintujen havainnoin kohteet hiljenevät, jolloin lintuja on etsi ävä hieman toisenlaisista paikois-
ta. Syksyllä perinteiset muutontarkkailupaikat pääsevät jälleen oikeuksiinsa ennen talven hiljaiseloa ja lajikirjon niuk-
kuu a. Ympäri vuoden pätee kuitenkin sääntö, e ä linnut ovat ak ivisimmillaan juuri aamuisin auringonnousun ai-
kaan, joten myös linturetkeilijän on syytä olla aikaisin liikkeellä. 

Linturetki on monelle sitä onnistuneempi, mitä enemmän lajeja onnistuu havaitsemaan. Retkelle on siis syytä sisäl-
ly ää käyntejä monenlaisiin elinympäristöihin, kuten metsiin, pelloille, soille ja kosteikoille, vesistöjen äärelle sekä 
taajama-alueille. Retken aikataulua ei kannata suunnitella liian ukaksi, sillä tarkkailu vie yllä ävän paljon aikaa. 

Suomessa pesii säännöllises  noin 250 eri lintulajia. Maassamme on kuitenkin tava u perä  468 lintulajia, joista suu-
rin osa on joko s äännöllisiä läpimuu ajia, taikka muutoin luonnonvaraises  harhautuneeksi tulki uja lajeja. Niiden 
lisäksi on havai u vielä 33 häkkikarkulaiseksi luokiteltua lintulajia. Tämän julkaisun lopussa on lue elo (taulukko 2.) 
noista luonnonvaraisista lajeista, sekä luonnehdinta kunkin lajin havai avuustodennäköisyydestä tässä oppaassa esi-
tellyllä alueella. 

Tähän julkaisuun on koo u Suomen länsirannikolta Kokkolan ja Kris inankaupungin väliseltä alueelta (Kar a 1.) kaikki-
aan 93 linturetkeilyyn hyvin sopivan retkikohteen perus edot. Kohteet on esitelty kunni ain pohjoisesta etelään. Kus-
takin kohteesta on kuvien lisäksi koordinaa t, kohteen kuvaus, palveluvarustus, paras retkeilyaika, pesimä- ja muu o-
linnuston luonnehdinnat sekä edossa olevat harvinaisuushavainnot vuoteen 2011 as . 

Koordinaa edon avulla löydät kunkin kohteen kar talta helpos  esimerkiksi interne ssä kansalaisen kar apaikasta 
(h p://kansalaisen.kar apaikka. ). Valitset vain hakutavaksi koordinaa t ja alasvetovalikosta valitset koordinaa stok-
si joko KKJ:n yhtenäiskoordinaa ston tai KKJ:n peruskoordinaa ston. Tämän jälkeen voit näppäillä koordinaa t niille 
vara uihin ruutuihin siten, e ä kaksoispisteen etupuolella oleva osa tulee kohtaan N/lat: ja loppuosa tulee kohtaan E/
lon:. Painamalla tämän jälkeen hae painike a, tarkentuu kar a kohteeseen ja nuoli osoi aa kohteen sijainnin. 

Pesimälinnuston esi elyssä on vii aus 10 x 10 km atlasruutuun, jonka alueella kohde sijaitsee. Ruutu edon avulla 
pääset helpos  Interne ssä osoi eessa h p://atlas3.lintuatlas.  tutustumaan kyseisellä alueella pesivään lintulajis-
toon. Voit etsiä oikean ruudun joko listasta tai kartalta. Klikkaamalla haluamaasi ruutua, pääset näkemään sen atlas-
ruudun alueella pesivien lintulajien listan. Voit myös klikata listalla olevia lajeja, jolloin saat niistä lisä etoa.  

Retkikohteiden teksteissä ei ole lueteltu pitkiä lajilistoja, vaan kohteiden linnustoa on luonnehdi u yleispiirteisinä bio-
tooppiin sido uina peruslajiryhminä. Näitä peruslajiryhmiä ovat: taajaman, viljelysalueiden, suoalueiden, havumetsi-
en, leh metsien, sekametsien, rehevien lintujärvien, sisäsaariston ja ulkosaariston peruslajistot. Näihin ryhmiin lukeu-
tuvia yleisimpiä peruslajeja on lueteltu taulukossa 1. Runsaslukuisimpia pesimälajeja Suomessa ovat: pajulintu, peip-
po, punakylkirastas, punarinta, järripeippo, vihervarpunen, harmaasieppo, metsäkirvinen, räkä rastas ja hippiäinen. 
Näistä järripeippo on kuitenkin lähinnä pohjoinen laji, jota nähdään tällä alueella runsaas  vain muu oaikoina. Ylei-
simpiä talveh via lajeja ovat mm. tali ainen, sini ainen, viherpeippo, keltasirkku, varis ja harakka. 

Myös muu olinnusto-osiossa on käyte y ajoi ain monille outoja termejä. Tällaisia ovat mm. ark ka, joka tarkoi aa 
lähellä pohjoisnapaa sijaitsevilla ark silla alueilla pesiviä lintulajeja. Niiden kevätmuu o ajoi uu voimakkaimmin aivan 
toukokuun loppupuolelle ja syysmuu o käynnistyy jo juhannuksen enoilla, jatkuen lajista riippuen pitkälle syksyyn. 
Vilkkaimpia lintujen muu orei ejä on luonnehdi u kartassa 2. 

Harvinaisuushavaintojen lue eloissa on pyri y mainitsemaan vain valtakunnallises  mielenkiintoiset lajit. Listoissa 
saa aa kuitenkin esiintyä virheitä ja jopa puu eita, sillä kaikki alueellises  eri äin harvinaiset lajit eivät ole valtakun-
nallises  harvinaisia. Monet havainnoista ovat hyvin vanhoja ja ha vaintojen tarkistus lanteen päivityksessä saa aa 
olla puu eita, mikä vaikeu aa oleellises  listauksien kokoamista. Havaintoja voi tutkia tarkemmin BirdLife Suomen 
ylläpitämästä Tiira-lintu etopalvelusta www. ira. . 

Tässä julkaisussa olevasta materiaalista on olemassa laajempi versio interne ssä sivulla www.lintupaikat.kuvat. , jossa 
on vastaavaan tapaan esitelty kaikkiaan 157 linturetkikohde a. Niistä kaikki eivät kuitenkaan sovellu isompien ryhmi-
en retkikohteiksi, mu a ovat kuitenkin harrastajien keskuudessa yleises  käyte yjä kohteita. Voit selata tätä julkaisua 
myös kännykästäsi. Saat lada ua sen takakannessa olevan UP-koodin avulla. Koodin lukeminen edelly ää koodinlu-
kuohjelman  lataamisen. 

Retkeilijöiden on oikeastaan missä tahansa osin Suomea liikkuessaan muiste ava muutamia perus sääntöjä. Jokamie-
henoikeudet, liikkumisrajoitukset (esim. maihinnousukieltoalueet), liikennesäännöt ja meriteiden säännöt. 
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Taajama Viljelysalue Suoalue Havumetsä Leh metsä Sekametsä Lintujärvi Sisäsaaristo Ulkosaaristo 

Kesykyyhky Tuulihaukka Metso Teeri Käpy kka Varpushaukka Laulujoutsen Kyhmyjoutsen Riskilä 

Tervapääsky Kuovi Sinisuohaukka Pyy Pikku kka Metsäviklo Haapana Pilkkasiipi Ruokki 

Varis Töyhtöhyyppä Kurki Helmipöllö Mustapääker u Sepelkyyhky Tavi Sinisorsa Lapin ira 

Harakka Kiuru Kapustarinta Palokärki Lehtoker u Rau ainen Nokikana Telkkä Kalalokki 

Naakka Västäräkki Pikkukuovi Korppi Herneker u Mustarastas Punasotka Tukkakoskelo Harmaalokki 

Tali ainen Pensastasku Taivaanvuohi Laulurastas Siri äjä Tiltal  Härkälintu Isokoskelo Punajalkaviklo 

Sini ainen Kivitasku Käki Hömö ainen Kultarinta Närhi Naurulokki Silkkiuikku Karikukko 

Kirjosieppo Pensasker u Isolepinkäinen Kuusi ainen Viherpeippo Harmaasieppo Ruokoker unen Kala ira Luotokirvinen 

Varpunen Peltosirkku Keltavästäräkki Töyhtö ainen Punavarpunen Urpiainen Ruskosuohaukka Meriharakka Tukkasotka 

Pikkuvarpunen Keltasirkku Nii ykirvinen Puukiipijä Satakieli Punatulkku Pajusirkku Rantasipi Haahka 

Taulukko 1. Eri biotoopeilla viihtyvää peruslajistoa. 

Kar a 2. Vilkkaimmat lintujen kevät– ja syysmuu orei t Merenkurkun alueella jakaantuvat kahteen pääryhmään: 

merellä muu aviin ja rannikon yllä muu aviin lintuihin. Kolmas ryhmä on sisämaassa muu avat linnut, joiden rei ä 
on vaikeampi yksiseli eises  havainnollistaa. Sisämaassa on siis huoma avas  vaikeampi löytää paikka, jonka kau a 

kulkee vilkas muu orei . Lintujen muutonseurantaan pätee kuitenkin kaikkialla yksi sääntö: Näkyvä muu o on vilk-
kaimmillaan aamulla he  auringonnousun jälkeen. Tähän sääntöön tekevät selkeimmän poikkeuksen ark sille alueille 

muu avien lintujen iltamuu o sekä keskipäivän nosteisia ilmavirtauksia hyödyntävät kurjet ja petolinnut. Yöllä 
muu avia lintuja voi havainnoida taivaalta kuuluvien äänten perusteella, mu a määristä on pelkän äänen perusteella 

vaikea saada varmaa käsitystä. 
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Vesillä liikkumisen perusasioita 

 

Meriteiden säännöistä muistutetaan tässä oppaassa sen vuoksi, e ä veneellä ajamiseen ei vaadita ajokor a, toisin 
kuin maanteillä autolla liikkuvilta. Vesille ei tule lähteä merikelvo omalla aluksella, eikä puu eellisin varustein. Vesille 
ei tule lähteä myöskään päihtyneenä. Vesillä liikkujan on tunne ava navigoinnin perusteet sekä meriteiden säännöt. 
Erityises  muiste avia meriteiden sääntöjä ovat: Vältä yht eentörmäykset kaikin keinoin. Vastaan tuleva alus väiste-
tään pääsääntöises  oikealta puolelta. Leikkaavasta suunnasta tuleva alus väistetään perän puolelta. Purjeveneiden 
kohdalla väistämisvelvollisuus on sillä, joka tulee tuulen puolelta, taikka jolla on tuuli vasemmalta puolelta. Mie  aina 
etukäteen ennen vesille lähtemistä miten toimit jos sa uu onne omuus. Merenkurkku on niin karikkoista alue a, e ä 
karilleajoja ja muita vaara lanteita sa uu ennemmin tai myöhemmin jokaiselle vesilläliikkujalle. 

Erityises  ulkosaaristossa liikkujan on muiste ava e ä suurella osalla pienistä saarista ja luodoista on voimassa mai-
hinnousukielto 1.4.–31.7. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. Keskitäthän siis veneretkeilysi maihin-
nousukohteet ainoastaan yleisiin kartoissa merki yihin satamapaikkoihin. 

Jokamiehenoikeudet 
 

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuu a käy ää luontoa siitä riippuma a, 
kuka omistaa alueen tai on sen hal ja. 

Jokamiehenoikeuksista nau miseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeu a 
käy ämällä ei kuitenkaan saa aiheu aa hai aa tai häiriötä. 

Jokamiehenoikeudet ovat yleises  hyväksy y maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat 
myös ulkomaalaisia. 

Jokamiehenoikeudet lyhyes  

Saat: 

 liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, nii-
tyillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoi ua kulkemisesta; 

 oleskella lapäises  alueilla, missä liikkuminenkin on salli ua - voit esimerkiksi tel ailla suhteellisen vapaas , 
kunhan pidät huolen rii ävästä etäisyydestä asumuksiin; 

 poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia; 

 onkia ja pilkkiä  

 veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä 

Et saa: 

 aiheu aa häiriötä tai hai aa toisille; 

 häiritä tai vahingoi aa lintujen pesiä ja poikasia; 

 häiritä poroja ja riistaeläimiä; 

 kaataa tai vahingoi aa kasvavia puita, o aa kuivunu a tai kaatunu a puuta, varpuja, sammalta tms. toisen 
maalta; 

 tehdä avotulta toisen maalle ilman pako avaa tarve a; 

 häiritä ko rauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla; 

 roskata ympäristöä; 

 ajaa moo oriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa sekä 

 kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia. 

Lähde: www.ymparisto. /jokamiehenoikeudet 
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TIIRA-lintu etopalvelu 
 

Suomessa  on  vuonna  2006  ote u  koko  maan  laajuises  käy öön  BirdLife  Suomen  hallinnoima  TIIRA-

lintu etopalvelu. Se on i nterne ssä toimiva kaiki lle avoin lintuhavaintojen keräämisen ja selaamisen työkalu. Sen 

toimintaperiaa eena on, e ä harrastajat koko Suomessa syö ävät itse omat havaintonsa järjestelmään. Havainnot 
syötetään paikka etoaineistona kar apohjalle, ja kaikki muut järjestelmän käy äjät pääsevät näkemään sekä havait-

sijan, e ä linnun paikan tarkas . Suojelusyistä kuitenkin osa, varsinkin häiriöherkkien lajien pesimähavainnoista sala-
taan automaa ses . Kunkin yhdistyksen valtuu amat yhdistyskäy äjät pääsevät kuitenkin näkemään myös salatut 

havainnot, jolloin ne ovat mukana yhdistysten julkaisemissa havaintokatsauksissa. Voit ilmoi aa omat lintuhavaintosi 
Tiiraan joko rekisteröitymällä käy äjäksi, tai vain ilmoi amalla yhteys etosi. Rekisteröitymätön käy äjä näkee sivuil-

ta vain joitain alueellises  mielenkiintoisimpia ja tuoreimpia havaintoja, mu a rekisteröityneillä käy äjillä havaintoai-
neistojen selailumahdollisuudet ja erilaiset havaintohaut ovat monipuolisemmat ja tarkemmat. Voit siis pitää Tiirassa 

omaa lintuhavaintopäiväkirjaa ja selata muiden ilmoi amia havaintoja. Tiirassa on tällä hetkellä yli 12000 rekisteröi-
tyny ä käy äjää ja yli kahdeksan miljoonaa lintuhavaintoa. Aineisto kasvaa joka päivä keskimäärin 2000 lintuhavain-

nolla. Kaikki havainnot ovat tärkeitä lintuyhdistysten suojelu– ja tutkimustyölle, joten osallistuthan sinäkin kirjaamalla 
omat havaintosi osoi eessa www. ira.  

 

 

Kuva 1. 1970-luvulla lähes sukupuuton partaalle hävinnyt merikotka on ansiokkaiden suojelutoimien myötä  onnistu-

nut vakiinnu amaan pesimäkantansa takaisin tukevalle pohjalle. Merikotka on nykyisin yksi yleisimmistä petolinnuis-
ta, jonka linturetkeilijä kohtaa kaikkina vuodenaikoina liikkuessaan Pohjanlahden rannikolla. 
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Yhteys etoja 
 

Merenkurkun alueen lintupaikkaoppaassa esitellään kuvin ja sanoin Suomen länsirannikolla olevia linturetkikohteita 
aina Kokkolasta Kris inankaupunkiin as . Tällä alueella toimivia lintuharrastusyhdistyksiä ovat: Merenkurkun Lintu e-
teellinen yhdistys ry., Keski-Pohjanmaan Lintu eteellinen yhdistys ry., Suupohjan Lintu eteellinen yhdistys ry. ja Ost-
robothnia australis rf. sekä Oravaisnejdens naturvetarklubb rf. H yviä luonto-oppaita kanna aa edustella vaikkapa 
Merenkurkun erä-ja luonto-oppaat ry:stä. 

 

Yleinen hätänumero: 112 

 

Luonto-oppaita:   Merenkurkun erä– ja luonto-oppaat ry. 

    www.melo-ry.com/ 

    Ska ung Nature   

    www.saunalah /retki/index.html 

 

Lintuharrastusyhdistyksiä: BirdLife Suomi ry. (valtakunnallinen ka ojärjestö)  

    www.birdlife.  

    Merenkurkun Lintu eteellinen yhdistys ry. 

    www.merenkurkunlty.net 

    Ostrobothnia australis rf. 

    www.oa.  

    Oravaisnejdens naturvetarglubb rf. 

    www.onk.mpoli.  

    Keski-Pohjanmaan Lintu eteellinen yhdisty ry. 

    www.kply.  

    Suupohjan Lintu eteellinen yhdistys ry. 

    www.saunalah /retki/linnut/index.html 

 

Villieläinhoitola:  Nordic Wildlife Care 

    www.wildcare.  

Metsähallituksen hallinnoimat saaristokohteet, joista vuokra-
taan loja erilaisten ryhmien käy öön 
Metsähallitus vuokraa erilaisille ryhmille seuraavia rakennuksia Merenkurkun ulkosaaristossa: Moikipään luonto-
asema, Rönnskärin luontoasema, Sommarön linnake ja Björkörenin mökki. Vuokra on 100 € / vrk, koululaisryhmille 

40 € / vrk. Rakennuksia vuokrataan ensisijaises  Metsähallituksen yhteistyötahojen ryhmille sekä koulu- ja vastaa-
ville ryhmille. Muut ryhmät saavat varata tuvan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen ajateltua käy öajankohtaa.  

Varaukset: Metsähallitus, Terranova, Museokatu 3, 65100 Vaasa, puh. 0205 64 5281 (arkisin). Sähköpos : terrano-

va@metsa.   

Lisä etoa: www.luontoon.  
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Venekuljetukset ja risteilyt 
 

Keski-Pohjanmaalla: 

Kokko Line Risteilijät m/s Jenny ja m/s Jaana Puh. 06-889402 tourism@kokkola. , www.kokkola. /kokkoline/ 

Pienemmät taksiveneet Tankariin ja Kokkolan saaristoon: 

M/s Akkurat puh. 0400 797 743, jarl.sjowall@anvianet.  www.akkurat.  

M/y Navita puh. 040 502 5630, navita@seafarer. , www.seafarer.  

Minsu Matkat puh. 0400 488 301, erkkini@kase. , www.kase. /~ekkini/ 

Kalastusmatkailu Sulkala puh. 040 731 6690, www.ahven.net 

Sälgrund, pelastusristeilijä puh. 040 5424 443 meripelastajat@sar.kokkola.  

 

Merenkurkussa: 

Saaristoretkiä Vaasasta. Neptune Service, Kenneth Åberg, kenneth.aberg@ne kka. , puh. 050-5812920  
www.ne kka.net/ en 

Risteilyt Mikkelinsaarille Västeröstä: www.varppi.  info@varppi.  puh. +358 (0) 44 345 5065 

Tilausristeilyt m/s Corinalla Raippaluodosta. Lisä etoa ja varaukset: 06-3521200 tai 0500260751 

Tilausristeilyt Svedjehamnista. Kvarkenturer (Fredric Sandvik) Puh: 050-3553924 fredric@kvarkenturer.  
www.kvarketurer.   

Kaarton vene– ja moo orikelkkakuljetukset. Jarl Kaarto puh. 0500-366436 tai 06-3524183  

Tilausmatkat Björköbystä. Stefan Rönn puh. 0500-865260  

Venekuljetukset Ulf Rönnblad ulf.ronnblad@ne kka.  puh. 0500-163021 

Saaristoretket. Vesa Heinonen Puh.0500-996927 tai 040-7765077 vesa@saaristoretket.com 

Pos jah . Tilausmatkat 1600-luvun tyyliin. Puh. 044-3808083 pos jah @pos jah  

Classic Cruises lausristeilyt Vaasan saaristossa. Puh. 050-5187623, info@classiccruises. , www.classiccruises.  

Venekyy palvelut Bergössä Rolf-Erik West 06-3430098  

Venekyy palvelut Korsnäsin Molpessa Peter Björkqvist 06-3476583 / 050-5181933  

 

Suupohjassa: 

Kaskinen  Sea-Charter. Kari Häggblom, Kari-h@ne , puh.040-5240820, www.kaskinenseacharter.  

Solö Saaristoretket, Kaskinen, Niclas Back, niclas.back@pp.inet.  puh.040-5022956 
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Kokkola on noin 2731 km² (maapinta-alaa 1444 km²) laajuinen rannikkokaupunki, jossa asukasluku on liki 46600. Kau-
pugista löytyy paljon mielenkiintoisia linturetkeilykohteita, erityises  vuoden 2009 kuntaliitosten myötä. Ehdo omas  
maininnan arvoisia ovat Laajalah , Harrinniemi sekä Tankarin majakkasaari, jonne kesäisin järjestetään paljon turis -
risteilyjä. En sen Lohtajan kunnan alueen parhaita paikkoja ovat Va ajanniemi ja Harjukari. Kokkolan parhaat retki-
kohteet ovat hieman kaukana toisistaan ekoretkeilijälle, mu a laatu korvaa vaivan, sillä retkeily parhailla paikoilla on 
kerrassaan elämyksellistä. 

 

Kuva 2. Tankarin majakkasaari on yksi Kokkolan suosituimmista turis kohteista.  

Kokkola 
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Ohtakari            7114920:3324924 

Kohteen kuvaus: Saari Va ajanniemen kärjessä on kuin piste i:n päällä. Saarelle pääsee siltaa pitkin autolla ja en 
päässä ovat niin kalasata ma, leirintäalue, kuin yksityiset mökitkin ympäri Ohtakaria. Saaressa kulkee luontopolku ja 
näkötornista pääsee tarkkailemaan ympäristöä hieman maankamaraa korkeammalta. Tornin korkeus ja malli eivät 
kuitenkaan palvele lintuharrastajien tarpeita oikein mitenkään, joten sopivaa havainnoin paikkaa kanna aakin hakea 
luoteiskärjen rannoilta. 

Ajo-ohjeet: Aja Kokkolasta Eteläväylää (E8) koilliseen noin 29 
km. Käänny vasemmalle Lohtajan suuntaan ja aja noin 2,5 km. 
Käänny  risteyksestä  oikealle  Alaviirteen elle  ja  aja  noin  1,0  km,  
kunnes vasemmalle kääntyy e Ohtakarin suuntaan. Aja en 
päässä olevalle Ohtakarille noin 10,0 km. 

Palvelut: Näkötorni, leirintäalue, luontopolku, uimaranta, kioski. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 100 e ri lintulajista, ollen tyyp illistä taajaman, sisä- 
ja ulkosaariston sekä havu - ja sekametsien lajistoa. Ohtakarin 
vieressä olevalla Va ajanniemen alueella pesii ken es alueen 
mielenkiintoisimpana lajina pikku iroja (Sterna albifrons). Atlas-
ruutu 711:332. 

Muuton aikainen linnusto: Ohtakarin monimuotoisissa metsissä ja rannoilla liikkuva voi havaita mm. m onipuolista 
varpuslinnustoa lähes ympäri vuoden. Saaren luoteiskärjen alueella on perinteises  havainnoitu merimuu oa ja eten-
kin Pohjanlahden ark ka, eli ark sille alueille toukokuun lopulla muu avien vesilintujen ja kahlaajien muu o näkyy 
täällä selväs . Kahlaajia, kuten sirrejä, vikloja, kurppia ja kurmitsoita kerääntyy sillan toisella puolella olevalle Va ajan-
niemen hiekkarannoille runsain määrin. 

Harvinaisuudet: Kiljuhanhi, kyhmyhaahka, pilkkaniska, amerikanjääkuikka, jääkuikka, punajalkahaukka, isolokki, harja-
lintu, töyhtökiuru, virtavästäräkki, hippiäisuunilintu, taigauunilintu, ruskouunilintu, ruostekurkkusirkku. 

Kuva 5. Näkötornista pohjoiseen Kuva 4. Käenpiika  

Kuva 3. Maisema Va ajan suuntaan 

Kuva 6. Ohtakarin pohjoisrantaa 
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Va ajanniemi           7114228:332582 

Kohteen kuvaus: Va ajan hie kko on Va ajanniemen rantoja kaunistava pitkä matala hiekkaranta ja hiekkadyynialue. 
Rannat ovat erityises  kahlaajalintujen ja avomaan varpuslintujen suosimaa levähdys- ja pesimäalue a. Alueella on 
kuitenkin paljon puolustusvoimien toimintaa, jolloin on oltava tarkkana missä liikkuminen on luvallista. Yleisillä uima-
ranta-alueilla aina Kalsonnokalle as  voit kuitenkin liikkua vapaas . Vastapäätä Va ajanniemen kärkeä on saari, kuin 
piste i:n päällä. Tuolle Ohtakarin saarelle pääsee siltaa pitkin autolla ja en päässä ovat niin kalasatama, leirintäalue, 
kuin yksityiset mökitkin ympäri Ohtakaria. 

Ajo-ohjeet: Aja Kokkolasta Eteläväylää (E8) koilliseen noin 29 km. 
Käänny vasemmalle Lohtajan suuntaan ja aja noin 2,5 km. Käänny 
risteyksestä oikealle Alaviirteen elle ja a ja noin 1,0 km, kunnes 
vasemmalle kääntyy e Ohtakarin suuntaan. Aja noin 10 km kun-
nes meri ja Ohtakari tulevat vastaan. Voit pysäköidä en varteen 
tai hieman ennen sillalle tuloa vasemmalla puolen etä metsän 
reunassa olevan lintutornin juurelle. 

Palvelut: Lintutorni, leirintäalue, uimaranta, kioski. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen monipuolinen sekoitus 
tyypillisiä taajaman, viljelysalueiden, sisä- ja ulkosaariston sekä 
havu-, seka- ja leh metsien lajistoa. Alueella pesii ken es mielenkiintoisimpana lajina pikku iroja (Sterna albifrons).  
Atlasruutu 711:332. 

Muuton aikainen linnusto: Tornista ja rannoilta näkee erityisen hyvin rantahie koilla ruokailevia kahlaajia kuten sirre-
jä, vikloja, kurppia ja kurmitsoita joita saa aa kerääntyä sopivalla säällä suuriakin määriä. Viereinen Kalsonnokka hou-
ku elee myös avomaan varpuslinnustoa ja ylipäätään hyvän sijain nsa ja monipuolisten biotooppiensa ansiosta laji-
kirjo on alueella eri äin runsas. Vastapäisen Ohtakarin saaren luoteiskärjen alueella on perinteises  havainnoitu meri-
muu oa ja etenkin Pohjanlahden ark ka, eli ark sille alueille toukokuun lopulla muu avien vesilintujen ja kahlaajien 
muu o näkyy täällä selväs . 

Harvinaisuudet: Haarahaukka, tundravikla, isovesipääsky, pikkukajava, turturikyyhky, harjalintu, isokirvinen. 

Kuva 8. Va ajan lintutorni Kuva 9. Kalsonnokalta Kuva 10. Kalsonnokka ja sirriparvi 

Kuva 7. Monimuotoista rantanii yä 
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Vatunginjärvi            7112345:3326105 

Kohteen kuvaus: Aivan Ohtakarille vievän en varressa oleva voimakkaas  umpeen kasvanut pieni järvi. Järvellä pesii 
monipuolinen kosteikkolajisto, jota on kuitenkin vaikea päästä pitkän ruovikon kätköistä näkemään. Järven yllä kaarte-
lee usein mm. merikotkia. 

Ajo-ohjeet: Aja Kokkolasta Eteläväylää (E8) koilliseen noin 29 km. Käänny 
vasemmalle Lohtajan suuntaan ja aja noin 2,5 km. K äänny risteyksestä 
oikealle Alaviirteen elle ja aja noin 1,0 km, kunnes vasemmalle kääntyy e 
Ohtakarin suuntaan. Aja noin 6,6 km kunnes en oikealla puolella avautuu 
voimakkaas  umpeen kasvanut Vatunginjärvi. Tien vasemmalla puolella on 
pysähtymiseen soveltuva levennys. 

Palvelut: Parkkitasku. Leirintäalue, kioski, ym. löytyvät Ohtakarilta. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu 
noin 100 eri li ntulajista, ollen monipuolinen sekoitus tyypillisiä taajaman, 
viljelysalueiden, sisä- ja ulkosaariston sekä havu-, seka- ja leh metsien 
lajistoa. Vatunginjärvellä viihtyvät monet rehevien lintujärvien lajit, kuten 
laulujoutsen ja mustakurkku-uikku. Järveä ympäröi mäntymetsä. Atlasruu-
tu 711:332. 

Muuton aikainen linnusto: Erityises  muu oaikoina kanna aa aina ohi-
mennen pysähtyä tarkistamaan olisiko järvellä näkyvissä tai kuultavissa 
mielenkiintoisia levähtäjiä. Myös taivaalle kanna aa katsoa tarkkaan, sill ä 
juuri tällaisilla paikoilla näkee mones  kaarrellen korkeu a nostavia peto-
lintuja. 

Harvinaisuudet: Mustapyrstökuiri Kuva 11. Merikotka puussa 

Kuva 12. Avovesialue on pieni Kuva 13. Järven keskiosaa Kuva 14. Sinisorsapoikue
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Harjukari             7099110:3323974 

Kohteen kuvaus: Harjukarin lintutorni sijaitsee Lohtajan alueella, Marinkaisten kylässä. Torni on meren alava lla ran-
nalla metsän reunassa. Näkymä monikerroksisen tornin ka otasanteelta on hulppea merelle ja matalakasvustoiselle 
laajalle rantaniitylle, jota hevoset laiduntavat. Rantanii y jatkuu metsikön takana edelleen laajana peltoalueena, mikä 
myös osaltaan huku elee alueelle monipuolista linnustoa. Lepäileviä vesilintuja, lokkeja ja kahlaajia näkyy muu o- ja 
pesimäaikaan runsaas . Kippopauhan vasemmalla puolella on laajahkoja ruovikkoalueita, joiden yllä mm. rus-
kosuohaukat leijailevat kesäisin saalista etsien. Kohteessa on tukevan lintutornin lisäksi palveluvarustuksena eväiden 
syön ä ajatellen laavu ja nuo opaikka. Myös parkki laa on runsaas  isommallekin retkikunnalle. 

Ajo-ohjeet: Aja Kokkolasta E teläväylää (E8) koilliseen noin 20 km. Käänny Ma rinkaisten kohdalla vase mmalle elle 
Vanha Ranta e (7715) ja aja noin 1,4 km. Käänny vasemmalle suuntaan Rannan e. Tienhaarassa on myös vii a lintu-
tornille. Aja noin 1,2 km ja käänny vasemmalle Kippopauhan elle. Aje uasi vielä noin 600 metriä näet oikealla puolen 

etä ison levennysalueen. Voit pysäköidä autosi tähän ja kävellä torn ille joko metsän läpi kulkevaa polkua pitkin, tai 
si en metsän reunassa laavun ohi kulkevaa polku/ euraa pitkin. 

Palvelut: Lintutorni, laavu, parkkialue 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 
120 eri lin tulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysalueiden, sisäsaariston sekä 
havu- ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu 709:332. 

Muuton aikainen linnusto: Tällaisille matalille rantaniityille kerääntyy erityises  
muu oaikoina runsaas  hanhia, sorsalintuja, lokkeja ja kahlaajia. Lepäileviä par-
via näkee myös keskellä kiivainta pesimäaikaa, kun nuoret pesimä ömät  sekä 
pesinnässä epäonnistuneet linnut kerääntyvät vie ämään kesäpäiviä ja vaihta -
maan höyhenpukua ennen syysmuu oa. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, punakaulahanhi, amerikantavi, kuparisorsa, lampi-
viklo, keltahemppo. 

Kuva 15. Harjukarin lintutorni 

Kuva 16. Kippopauhan suuntaan Kuva 17. Laidunne ua rantanii yä Kuva 18. Lepäileviä lintuja 
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Trullevi             7096693:3307504 

Kohteen kuvaus: Trullevi on kaakko-luode suuntainen pitkä niemi, jonka kärjessä on Pohjoiskupu niminen kalasatama. 
Kalasataman aallonmurtajalla on lintutorni, josta pääsee hyvin tarkkailemaan merimuu oa ja toisaalta niemen kärjen 
edustalla olevalla matalave sellä merialueella lepäileviä lokkeja ja v esilintuja. Horison ssa siintää tarunhohtoinen 
Tankarin majakkasaari ja hieman lähempänä olevalla Trullögrunde n saarella näkyy järeä kivipooki. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan Pohjoisväylältä (749) pohjoiseen Trullevin suuntaan (Vanha Veistämön e muu uu parin 
kilometrin jälkeen Trullevin eksi). Aja en päässä olevaan Pohjoiskuvun satamaan, jonne on matkaa noin 9,0 km. 

Palvelut: Lintutorni, veneenlaskupaikka. Trullevin niemellä on myös muita luontopalveluita, kuten uimaranta ja retkei-
lyrei . Opastekyl t näihin löytyvät Trullevin en varrelta. 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, sillä mielenkiintoisimmat havainnot tästä kohteesta on tehty nimenomaan talvel-
la. Muutoin voisi luonneh a parhaiksi havainnoin ajankohdiksi kevätmuuton huh -toukokuussa ja syysmuuton syys-
lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu yli 120 eri lintulajista, ollen monipuoli-
nen sekoitus tyypillisiä taajaman, viljelysalueiden, si-
säsaariston sekä havu-, seka- ja leh metsien lajistoa. 
Atlasruutu 709:330. 

Muuton aikainen linnusto: Kohde on melko hyvällä 
muutontarkkailupaikalla, jossa voi nähd ä varsin moni-
puolista lajistoa. Sisäsaaristoisen sijain nsa vuoksi me-
rellisin lajisto menee kuitenkin verra ain kaukana tästä 
kohteesta. 

Harvinaisuudet: Isolokki, pikkukajava, tunturipöllö. 

 

 

 

Kuva 20. Trullögrunde n pooki Kuva 21. Satama-allas Kuva 22. Aallonmurtaja 

Kuva 19. Trullevin lintutorni 
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Tankar             7101077:3296623 

Kohteen kuvaus: Idyllinen majakkasaari avomeren reunalla, Perämeren eteläosassa ohjaa laivoja ja veneitä kulke-
maan turvallista rei ä koh  noin 15 kilometrin päässä häämö ävää Kokkolan satamaa. Tankkarin satama on suojaisa 
ja siellä on laa useammallekin huviveneelle. Kesäaikaan saareen kulkee säännöllinen laivayhteys kulje aen turisteja 
ihailemaan majakkasaaren ainutlaatuista luontoa ja lum oa. Saaren pinta-ala on vain noin 20,8 hehtaaria. Sataman 
puoleisessa osassa saarta on vanha kalastajakylä, luotsiasema ja kirkko. Saaren korkei mmalla kohdalla oleva majakka 
on rakenne u vuonna 1889. Sen täh mäisen valokeilan katselu majakan juurelta pimeänä syysyönä on kerrassaan 
lumoava näky. Saarella on vuodesta 1972 alkaen toiminut Keskipohjanmaan Lintu eteellinen yhdistys ry:n ylläpitämä 
lintuasema. Aseman päätoimintamuotoja ovat lintujen rengastus, pesimälinnustolaskennat sekä muuton seuranta ja 
erilaiset tutkimukset. 

Saari on enimmäkseen avointa kallioalue a, mu a etelä-reunalla on kapea metsäkaistale. Myös kalastajakylän alueel-
la on harvakseltaan puita. Saarella kiertää luontopolku, jolta ei lintujen pesimäaikana ole syytä poiketa pesimärauhan 
turvaamiseksi. Lintujen lisäksi Tankarissa on paljon muutakin nähtävää, sillä saarella on tava u mm. noin 180 eri kasvi-
lajia, joista harvinaisuuksia ovat m m. perämerensilmäruoho, ketoneilikka, k etonoidanlukko, punakoiso ja siroher-
nesara. Näkyvimpiä ovat marjakasvit, joita löytyy parikymmentä eri lajia. Nisäkkäistä tavallisimpia ovat lepakot, jänik-
set ja myyrät. Käärmeitä saaressa ei kivikkoisuudes-
taan huolima a ole tava u. 

Ajo-ohjeet: Ykspihlajan satamasta lähtee pien-
veneväylä pohjoisluoteeseen (NNW), joka kulkee 
suoraan Tankariin. Laivaväylä kulkee myös aivan 
Tankarin vierestä, mu a se tekee puolessa välissä 
pienen mutkan idemmäs, kuin pienempien venei-
den väylä. Matkaa on lähtösata masta riippuen alle 
15 km. 

Palvelut: Vierasvenesatama, lintuasema, luontopol-
ku, majatalo, kahvila-ravintola, kirkko. 

Paras aika retkeillä: Lähes koko avovesikauden 
ajan huh kuulta lokakuulle. 

Pesimälinnusto: Tankarin  saarella  pesii  noin  50  eri  
lintulajia, joista yleisimpiä ovat mm. räystäspääsky, 
pajulintu, tukkakoskelo ja lapin ira. Harvinaisimpia 
puolestaan ovat merikihu, meri- ja selkälokki, riek-
ko ja pilkkasiipi. Atlasruutu 710:329. 

Muuton aikainen linnusto: Tankarissa voi muu oaikoina nähdä eri äin monipuolista lajistoa. Merilinnut ja varpuslin-
nut ovat selkeimpiä massamuu ajia. Saarella on vuosien saatossa nähty perä  260 eri lintulajia. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, kyhmyhaahka, j ääkuikka, tunturihaukka, leveäpyrstökihu, isolokki, pikkukajava, lunni, 
isokirvinen, taigakirvinen, virtavästäräkki, pikkukultarinta, rusorintaker u, hippiäisuunilintu, taigauunilintu, rusko-
uunilintu, idän ltal , viita ainen, keltahemppo ja kultasirkku.  

Kuva 23. Tankarin lintuasema ja majakka 
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Palveluista tarkemmin: 

Majoituspalveluja tarjoavat: Majatalo Tankar Inn sekä Majakkamestarin talo ja Vierasmaja. Varaukset Kokkolan Mat-
kailun myyn -palvelusta puh. 06 8289402 

Saaren kahvila-ravintola Café Tankar palvelee kesä-elokuun ajan. Myös saunomismahdollisuus. Yhteys edot kahvilaan 
puhelimitse 041-5453431 tai 041-5453432. sähköpos : tankarinkahvila@gmail.com 

Tankarin kirkon varaukset erilaisiin laisuuksiin Kokkolan Matkailun myyn palvelun kau a, 06 8289 713 / 8289 717. 

Saaristoristeilyt Tankariin hoitavat m/s Jenny ja m/s Jaana, jotka liikennöivät aikataulun mukaises  läpi koko kesän. 
Risteilyn lähtöpaikkana on Kokkolan Vanhansatamanlah , josta matka saarelle kestää puolitoista tun a. Lisä etoa 
aikatauluista: www.kokkoline.  

Venekyytejä tarjoavat myös monet yksityisyri äjät. Katso sivu 9 tai Kokkolan internet sivuilta. 

Lintuasemalle miehi ämään haluavien tulee 

olla yhteydessä asemanhoitajaan:  

Harri Hongell puh.050-5110047  

Katso lisä etoa aseman internetsivuilta:      

p://kply.kpnet.com/Tankar/tankar.htm 

Kuva 24. Lintuasema lintutornista katso una Kuva 25. Pohjoisosan kallioita 

Kuva 27. Tyrniä kasvaa etenkin saaren lounaisosassa 

Kuva 26. Eväiden syön in on turisteille vara u hyvät fasilitee t 
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Harrbådan             7092259:3307287 

Kohteen kuvaus: Harbådan eli Harr inniemi on kaakko-luode suuntainen hiekkaharju, jota tuuli, sateet, jää ja aallot 
ovat muokanneet harjannemaiseksi niemeksi. Maakasvien sukkessio on täällä helppo havaita. Hiekkaharjanteen koris-
teena ovat jo ved en alla uposkasvit ja rannalla ilmaversoiset kasvit, ruokovar sten kasvien muodostama rantanii y 
vaihtuu hiljalleen puuvar seksi pajukoksi, si en lepikoksi ja lopulta mäntykankaaksi. Harrbådan niemellä oleva vanha 
majakka on rakenne u vuonna 1953. Se on kuitenkin poiste u jo käytöstä, koska sillä ei ole enää merkitystä Kokkolan 
edustan laivaliikenteelle. Rannoilla liikkumista tulisi väl ää lintujen pesimäaikaan. Poluilla ja niemenkärjen länsirannal-
la olevalla lintutornilla voi kuitenkin liikkua vapaas . 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan Pohjoisväylältä (749) pohjoiseen Vanhan sataman suuntaan Outokummun elle. Aja noin 
1,3 km ja käänny oikealle Sannanrannan elle. Noin 1,1 km jälkeen e kääntyy loivas  vasemmalle ja muu uu Harrin-
niemen eksi. Aja en päähän, jonne on matkaa noin 2,4 km. 

Palvelut: Lintutorni, opastaulut, luontopolku, parkkipaikka. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin sä-
teellä koostuu yli 120 eri lintulajista, ollen monipuolinen 
sekoitus tyypillisiä taajaman, viljelysalueiden, sisäsaariston 
sekä havu-, seka- ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu 
709:330. 

Muuton aikainen linnusto: Kohde on me lko hyvällä m uu-
tontarkkailupaikalla, jossa voi nähdä varsin monipuolista 
lajistoa. Avoimilla rantaniityillä levähtää mones  mielenkiin-
toisia avomaan varpuslintuja, sekä kahlaajia. Myös moni-
muotoinen metsä houku elee monipuolises  metsälinnus-
toa. Sisäsaaristoisen sijain nsa vuoksi merellisin lajisto me-
nee kuitenkin pääsääntöises  varin kaukana tästä kohteesta. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, ibe nhanhi, punakaulahanhi, ruostesorsa, tunturihaukka, avose , heinäkurppa, lam-
piviklo, leveäpyrstökihu, isolokki, pikkukajava, riu ira, tunturipöllö, nunnatasku, amurinuunilintu, taigauunilintu, 
kultasirkku, mustaotsalepinkäinen, töyhtökiuru. 

 

Kuva 28. Harrbådan vanha majakka 

Kuva 29. Itäpuolen rantanii yä Kuva 30. Harrbådan lintutorni Kuva 31. Luontopolulta 
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Rummelö             7091486:3308159 

Kohteen kuvaus: Harrbådan niemen itärannalla, matalaksi niitetyn/laidunnetun rantaniityn reunassa oleva tukeva, 
osi ain kate u lintutorni. Polku tornille kulkee halki monimuotoisen sukkessiorantametsän, jossa kulkee myös pidem-
pi luontopolku. Tarkkaavainen luonnossa liikkuja viihtyy kesäaikaan tällä m onipuolisella lintukohteella varmas  use-
ammankin tunnin. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan Pohjoisväylältä (749) pohjoiseen Vanhan sataman suuntaan Outokummun elle. Aja noin 
1,3 km ja käänny oikealle Sannanrannan elle. Noin 1,1 km jälkeen e kääntyy loivas  vasemmalle ja muu uu Harrin-
niemen eksi. Aja vielä noin 1,0 km, kunnes oikealla puolen etä on parkkitasku ja opastetaulut tornille ja luontopolul-
le. 

Palvelut: Lintutorni, opastaulut, luontopolku.  

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu yli 120 eri lintulajista, ollen monipuolinen sekoitus tyypilli-
siä taajaman, viljelysalueiden, sisäsaariston sekä havu-, seka- ja 
leh metsien lajistoa. Erityises  Rummelössä on hyvät mahdollisuu-
det tutustua parkkipaikalta tornille johtavan polun varressa sekä 
luontopolulla mielenkiintoisiin leh -, ja sekametsien lajeihin, kuten 
pikku kka, siri äjä ja peukaloinen. Ruovikon kesäinen ääni on e-
tenkin ruovikkojen peruslaji ruokoker unen ja kahlaajille tyypilli-
sen nopeatempoisen kesän vuoksi kahlaajia ruokailee rantaviivan 
tuntumassa läpi kesän. Atlasruutu 709:330. 

Muuton aikainen linnusto: Kohde on eri äin hyvä muuton aikainen levähdysalue. Matalilla rantaniityillä viihtyvät niin 
lokit, sorsat, kahlaajat, kuin varpuslinnutkin. Näiden ja matalasta heinikosta helpos  saaliste avien jyrsijöiden perässä 
tulevat etenkin myös petolinnut. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, kiljuhanhi, ibe nhanhi, lumihanhi, ruostesorsa, amerikantavi, haarahaukka, 
arosuohaukka, nii ysuohaukka, punajalkahaukka, avose , mustajalkatylli, aavikkotylli, eskimosirri, palsasirri, heinä-
kurppa, tundrakurppelo, lampiviklo, rantakurvi, mustaotsalepinkäinen,  isokirvinen, hippiäisuunilintu ja nokivaris. 

 

  Kuva 32. Rummelön lintutorni 

Kuva 33. Luontopolun taukopaikka Kuva 34. Rantanii yä pohjoiseen Kuva 35. Rantanii yä etelään 
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Laajalah       Hietanokan torni 7083505:3303838 ja vanha torni 7082521:3304445 

Kohteen kuvaus: Öjajärven kaakkoiskulmassa oleva kosteikkoalue, jota pääsee tarkkailemaan kahdestakin eri lintutor-
nista. Alueella on myös piilokoju, joka on kuitenkin jo eh nyt piiloutua ruovikon sekaan. Laajalahdella pesii ja levähtää 
monipuolinen joukko kosteikkojen linnustoa. Hietanokan alue on mäntykankaista hiekkaharjua ja alueella kulkee mm. 
reipas luontopolku monenlaisten biotooppien halki. 

Ajo-ohjeet: Käänny Ranta e 749:ltä Kvikan elle ja aja noin 1,1 km, käänny s i en oikealle Hietanokan elle ja aja 
miltei en päässä (2,5km) en oikealla puolella olevalle parkkipaikalle. Tien vasemmalla puolella on isot opastetaulut. 

Palvelut: Luontopolku, lintutorni, uimaranta. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taa-
jaman, sisäsaariston, kosteikkojen sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Laajalahden erikoisuuksia ovat mm. kaulushaika-
ra ja luhtakana, jotka molemmat ovat piilo elevia lajeja. Ne havaitaankin useimmiten vain äänen perusteella.  Atlas-
ruutu 708:330. 

Muuton aikainen linnusto: Lahdella levähtää runsaas  sorsalintuja, hanhia, joutsenia, sekä lokkeja, iroja ja kahlaajia. 

Harvinaisuudet: Haarahaukka, arosuohaukka, kiljukotka, lampiviklo ja ruokosirkkalintu. 

Kuva 36. Luontopolulta Kuva 37. Hietanokan lintutorni Kuva 38. Kosteikkoalue a 

Kuva 39. Laajakulmanäkymä tornista Kuva 40. Merihanhia Kuva 41. Näkymää vanhalta tornilta 
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Pietarsaari on noin 396 km² (maapinta-alaa 88 km²) laajuinen rannikkokaupunki, jonka noin 19700 asukkaasta hieman 
yli puolet puhuu äidinkielenään ruotsia. Kunnasta löytyy paljon mielenkiintoisia linturetkeilykohteita, joista mielenkiin-
toisimpia lienevät Fäboda, Kråkholmanjärvi ja Mässkär sekä kaikessa teollistuneisuudessaan Pormestarinsaari. 

Kuva 42. Mässkär on Ådön kalasatamasta vain lyhyen venematkan päässä. 

Pietarsaari 
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Mässkär            7077220:3282138 

Kohteen kuvaus: Mässkär on isohko noin 35 hehtaarin laajuinen saari avomeren laidalla Pietarsaaren edustalla. Saa-
rella olevan vanhan luotsiasema loissa toimii nykyisin luontoasema, joka on avoinna yleisölle koko kesän touko-
elokuussa ja lauksesta muulloinkin. Luontoaseman palveluihin lukeutuvat mm. kahvila/ravintola, yöpymis lat, sauna-
osasto kabine eineen sekä konferenssi lat. Mässkärin puinen pooki on rakenne u 1850-luvulla. Saaren luontoon ja 
kul uuriperintöön pääsee tutustumaan helpos  mm. luontopolulla. Noin 17 hehtaaria saaren pinta-alasta on val on 
omistuksessa ja loput yksityisalueita. Kohde sopii sijain nsa puolesta erinomaises  lintujen muutonseurantaan, sillä 
avomeren reunalla, mu a kuitenkin mantereen väli ömässä läheisyydessä lintujen lajikirjo on mitä runsain. 

Ajo-ohjeet: Lyhin matka mantereelta Mässkäriin on Ådön kalasatamasta, jonne löydät ajama lla Pietarsaaren keskus-
tasta luoteeseen Skutnäsinkatua noin 1km, käänny sen jälkeen vasemmalle Kisorin elle ja aja sitä noin 2,5 km. Käänny 
sen jälkeen oikealle Ådön elle ja aja en päässä olevaan satamaan noin 4,5 km. Mässkär näkyy satamasta rannan 
suuntaises  vasemmalle katso aessa. 

Palvelut: Luontopolku, luontoasema 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. 

Pesimälinnusto: Saaren pesimälajisto koostuu perä  noin 80 eri lintulajista. Viiden kilometrin säteellä lajimäärä nou-
see kuitenkin noin 150 eri lintulajiin. Saaren pesimälinnusto on kuitenkin lähinnä tyypillistä sisäsaariston sekä havu- ja 
sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 707:328 

Muuton aikainen linnusto: Muu oaikaan keväällä ja syksyllä saaren länsipuolitse kulkee runsaas  merellistä vesilin-
nustoa ja itäpuolitse runsaas  muita lajeja. Parhaina päivinä toukokuussa 
voi lajimäärä nousta jopa noin sataan. 

 

Luontoaseman yhteys edot: 
Avoinna 1.5.-31.8. Tilauksesta myös muulloin. 
puh: +358-6-729 4092, faksi: +385-6-729 4096  
Muuna aikana: Anders Boström puh. +358-6-
723 1940 
Sähköpos : masskar@masskar.   

Kuva 43. Mässkär kaupungin suunnasta katso una. 

Kuva 44. Kivitasku 
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Ådön kalasatama          7076392:3284291 

Kohteen kuvaus: Kalasatama Ådön niemen koilliskulmalla, en 
päässä. Satamasta on hyvä näkyvyys itäiselle sektorille Mässkä-
ristä Pormestarinsaareen. Tien varressa juuri ennen satamaa on 
ruovikkoalue, jota kanna aa tarkkailla ainakin kesäöisin yölau-
lajien toivossa. Kohde sopii kohtuullisen hyvin muutonseuranta-
paikaksi erityises  syksyllä, jolloin linnut saapuvat pohjoisen 
suunnasta koh  satamaa. 

Ajo-ohjeet: Aja Pietarsaaren keskustasta luoteeseen Skutnäsin-
katua noin 1km, käänny sen jälkeen vasemmalle Kisorin elle ja 
aja  sitä  noin  2,5  km.  Käänny  sen  jälkeen  oikealle  Ådön elle  ja  
aja en päässä olevaan satamaan noin 4,5 km. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteel-
lä koostuu noin 150 eri lintulajista, ollen lähinnä tyypillistä taa-
jaman, sisäsaariston sekä havu - ja sekamets ien lajistoa. Atlas-
ruutu: 707:328 

Muuton aikainen linnusto: Monipuolinen joukko rannikkoa 
seurailevaa lajistoa. Näkyvintä osaa esi ävät kuitenkin lokki- ja 
vesilinnut. 

Harvinaisuudet: Isolokki, kiljuhanhi. 

Kuva 46. Mässkär 

Kuva 47. Kallan 

Kuva 45. Satama-allasta Kuva 48. Ruovikkoa sataman läheisyydessä. 
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Pormestarinsaari           7075742:3287952 

Kohteen kuvaus: Pietarsaaren sataman alueella oleva osa, jonne ainakin toistaiseksi pääsee vielä rantaan as  ilman 
kulkulupia. Kohteesta on näkymä laivaväylän suuntaises  ulos merelle. Selustalla oleva suurteollisuus ei kuitenkaan 
hivele silmiä kauneudellaan eikä korvia äänillään, mu a karaistuneelle kaupunkiretkeilijälle varmas  mielekäs retki-
kohde erityises  jäidenlähdön aikaan. Kohteessa on myös pieni ruderaa alue, jolta saa aa löytää mielenkiintoisia 
avomaan varpuslintuja. 

Ajo-ohjeet: Aja Pietarsaaren keskustasta Alholmin etä Lapaluotoon. Käänny en päässä oikealle Laukon elle ja aja 
noin 900 metriä. Käänny si en oikealle Laukonkujalle ja aja en päähän noin 550 metriä. 

Paras aika retkeillä: Kevätmuu oaikaan maalis-toukokuussa ja jää lanteesta riippuen myös talvella. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden 
kilometrin säteellä koostuu noin 150 eri lintu-
lajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysaluei-
den, sisäsaariston, rehevien lintujärvien sekä 
havu-, leh - ja sekametsien lajistoa. Atlasruu-
tu 707:328. 

Muuton aikainen linnusto: Pormestarinsaari 
on etenkin keväällä mielenkiintoinen muuton-
seurantakohde. Paikalla lepäilee runsaas  
mm. joutsenia, sorsalintuja ja lokkeja. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, pikku-uikku, 
isolokki, tunturipöllö, lapinuunilintu. 

 

Kuva 49. Havainnoin paikan edustan saaria. 

Kuva 50. Teollisuusalue a Kuva 51. Merimetso Kuva 52. Sataman nostureita 
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Kråkholmanjärvi           7073274:3287980 

Kohteen kuvaus: Lapaluodon teollisuusalueen kupeessa vastapäätä UPM:n sellutehdasta, aivan Luodon en varressa 
oleva matala järvi. Halkaisijaltaan vain noin 700 metriä leveässä järvessä on paljon kiviä, uppopuita ja muita linnuille 
sopivia istumapaikkoja. 

Ajo-ohjeet: Aja Pietarsaaren keskustasta joko Alholmin etä tai Pohjan etä koh  Lapaluotoa. Käänny Alholmin etä 
tultaessa oikealle ja Pohjan etä tultaessa vasemmalle Luodon elle. Kråkholmanjärvi jää näiden teiden väliin. Parhaat 
katselupaikat ovat Luodon en varrassa olevien parkkitaskujen kohdalla. 

Palvelut: Parkkitaskut (2).  

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden 
kilometrin säteellä koostuu noin 150 e ri lintu-
lajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysaluei-
den, sisäsaariston, lintujärvien sekä havu-, 
leh - ja sekametsien lajistoa.  Atlasruutu 
707:328. 

Muuton aikainen linnusto: Järvellä levähtää 
muu oaikoina mm. runsaas  vesilintuja ja 
lokkeja. Erityises  nokikanoja, kanadanhanhia, 
harmaahaikaroita ja pikkulokkeja havaitaan 
säännöllises  huoma avia määriä. 

Harvinaisuudet: Kuparisorsa, isovesipääsky, 
pikkujoutsen, punapäälepinkäinen, rastas-
ker unen. 

Kuva 53. Järven pohjoisreunaa 

Kuva 54. Paljon uppopuita Kuva 55. Nokikana Kuva 56. Kivikkoista järveä 
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Fäboda             7070758:3279754 

Kohteen kuvaus: Perinteinen muutonseurantakohde rantakalliolla kahvituvan takana, josta kohtuullisen hyvä näky-
vyys avomerelle lännen ja luoteen suuntaan. Läheiset metsät ovat matalaa kalliomännikköä. 

Ajo-ohjeet: Käänny Pietarsaaren keskustaa halkovalta Pietarinpuis kolta länteen Raa huoneenkadulle ja aja noin 1,2 
km. Käänny si en vasemmalle Fäbodan elle ja aja noin 5,2 km, kunnes tulee oikealle vii a Fäboda 3. Käänny siitä oi-
kealle Lillsandin elle ja aja 2,7 km, kunnes oikealle kääntyy lyhyt enpätkä kahvituvan ja uimarannan parkkipaikalle. 

Palvelut: Kahvila, uimaranta, wc 

Paras aika retkeillä: Huh -toukokuu ja syys-lokakuu 

Pesimälinnusto: Kohteen pesimälajisto koostuu noin 50 
eri lintulajista, ollen tyypillistä sisä- ja ulkosaariston sekä 
havumetsien lajistoa.  Atlasruutu 707:327. 

Muuton aikainen linnusto: Kohteesta nähdään erityises-
 kevätaamuisin monipuolista lintujen muu oa. Merilin-

nut, kuten haahkat, pilkkasiivet ja mustalinnut sekä poh-
joisen järvillä ja lammilla pesivät kuikat ja kaakkurit vi i-
le ävät ulompana merellä koh  pesimäalueitaan ja ran-
taviivan läheisyydessä kulkevat varpuslinnut ja kahlaa-
jat. Harvakseltaan jokunen petolintukin liukuu havain-
noin paikan ohitse. Muu orei t ovat jakaantuneet kui-
tenkin jo ennen Ra ippaluotoa eri suun in, joten aivan 
huikeisiin muu osummiin päästään tällä seudulla varsin 
harvoin. Lajisto on kuitenkin monipuolista ja pitää tark-
kaavaisen mielen virkeänä. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, pikku-uikku, isokihu, iso-
lokki, myrskylintu, pikkukajava. 

  Kuva 57. Rantamaisemaa kahvituvan takana. 

Kuva 58. Kahvitupa Kuva 59. Näkymä luoteen suuntaan Kuva 60. Kallion kasvikuntaa 
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Pedersöre on noin 826 km² laajuinen kunta, jonka lähes 11000 asukkaasta melkein 90 % puhuu äidinkielenään ruotsia. 
Kunnasta löytyy useita käyte yjä linturetkeilykohteita, kuten Remsön peltojen kupeessa keskellä ravirataa oleva mäki 
ja Hjulforssin koskikarapaikka. Moni kohde ei oikein sovellu yleisökohteeksi tai niiden sesonki jää liian vaa ma omak-
si. Kuitenkin Sandsunds ärden korjaa lanteen hienos  olemalla ehdo omas  käymisen arvoinen retkikohde. 

Kuva 61.  Sandsunds ärdenin lintutornin  puuhamiehenä on ollut paikallinen luontoyhdistys. 

Pedersöre 
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Sandsunds ärden          7066023:3290846 

Kohteen kuvaus: Pohjois-etelä suuntainen rehevä lintujärvi, jonka eteläpäässä on puoliksi kate u lintutorni. Tornista 
on hyvä näkyvyys lähes koko järven alueelle. 

Ajo-ohjeet: Käänny Valta eltä (E8) luoteeseen Pännäisten elle (741) ja 
aja  noin  2,1  km.  Käänny  si en  oikealle  Sandön elle  ja  aja  noin  2,1  km,  
kunnes mutkan kohdalla vasemmalle kääntyy lyhyt en pätkä. Jätä autosi 
tähän ja kävele rantaan, jossa lintutorni on pienen ladon takana. 

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a erityises  keväällä huh -
kesäkuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu 
noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysalueiden, lintu-
järvien sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Kesäisin näkyvintä osaa esi ä-
vät hyönteispyynnissä pyörivät pääskyset, sekä järven v akioasukkaisiin 
kuuluva ruskosuohaukka. Atlasruutu: 706:329 

Muuton aikainen linnusto: Järvelle kerääntyy erityises  keväisin joutse-
nia, hanhia, sorsalintuja ja lokkeja. Myös kahlaajien, petolintujen ja var-
puslintujen lajikirjo on monipuolinen. Järvi on erityises  keväällä suosi u 
kohde. Syksyllä on hiljaisempaa. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen  

Kuva 62. Sandsunds ärdenin lintutorni 

Kuva 63. Näkymä tornista pohjoiseen Kuva 64. Kala ira 
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Uusikaarlepyy on noin 1675 km² (maapinta-alaa 733 km²) laajuinen rannikkokunta, jonka 7500 asukkaasta noin 89 % 
puhuu äidinkielenään ruotsia. Kunnasta löytyy paljon mielenkiintoisia linturetkeilykohteita. Erityises  maininnan ar-
voinen on Storsandin luonnonsuojelualue, jonka pitkä hiekkaranta on kesäisin suosi u uimapaikka. Uimareiden pysy-
essä kotona, valloi avat kahlaajalinnut matalan hiekkarannan. Myös rantavyöhykkeen hiekkakankaan matala männik-
kövyöhyke tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin havaintoihin. Veneilijöille ehdoton retkikohde on Storsandin 
edustalla näkyvä Stubbenin majakkasaari. 

Kuva 65. Storsandin upea luonnonuimaranta on loistava uimapaikka, mu a myös erinomainen linturetkikohde. 

Uusikaarlepyy 
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Grisselören            7064808:3276483 

Kohteen kuvaus: Grisselören on kalasatama Salstensdjupe n rannalla Uudenkaarlepyyn pohjoisosassa. Satamasta on 
hyvä näkyvyys lähinnä luoteeseen Soklothällanin suuntaan. Kohde soveltuu melko hyvin lintujen muutonseurantaan. 

Ajo-ohjeet: Aja Uudenkaarlepyyn keskustasta noin 4,8 km pohjoiseen ja käänny vasemmalle Soklo n ja Grisselörenin 
suuntaan. Aja Socklotvägeniä noin 7,2 km, kunnes e pää yy Grisselörenin satamaan. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, kalamyyn ä, grillikatos ja retkipöytä 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -marraskuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyyp illistä 
taajaman, sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien 
lajistoa. Atlasruutu: 706:327. 

Muuton aikainen linnusto: Sijain  avomeren läheisyydes-
sä voi tuoda sataman edustalle lepäilemään merki äviäkin 
vesilintu ja lokkimääriä. Erityises  syksyisin havaitaan run-
saas  kala– ja harmaalokkeja. Rantalinjaa seuraileva 
muu orei  on lajikirjoltaan runsain, verra una sisämaas-
sa taikka avomerellä muu avaan lajistoon. 

 

Kuva 66. Horison ssa näkyy Soklothällanin saari. 

Kuva 67. Pienvenesatama Kuva 68.  Sataman aallonmurtajan suu 
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Bådan             7059073:3275983 

Kohteen kuvaus: Bådaviken on varsin umpeenkasvanut kapeasuinen me-
ren lah . Lahden rannalla on puoliksi kate u lintutorni, josta on hyvä nä-
kyvyys lahdelle. Lahde lle on tuotu k esällä 2011 y lämaankarjaa laidunta-
maan ruovikkoa matalammaksi ja näin parantamaan lahden linnustollista 
lajirunsau a. Kohteeseen ei ole opasteita, joten tornin löytäminen on 
hieman hankalaa. 

Ajo-ohjeet: Mene Uudenkaarlepyyn keskustassa Lapuanjoen länsipuolella 
kulkevalle Seminariegatanille ja aja pohjoiseen päin. Tie kääntyy vasem-
malle ja muu uu Residensgataniksi. Aja vielä noin 170 metriä ja käänny 
oikealle suuntaan Västanlid. Aja sitä noin 450 metriä ja käänny vasemmal-
le Smedsbackavägenille. Tie muu uu 200 metrin jälkeen Bådasvängeniksi. 
Aja sitä noin 3,1 km ja käänny vasemmalle Djupstenin elle ja aja noin 1,4 
km, kunnes oikealle kaartuvassa en mutkassa on pieni levennys. Siitä lähtee tornille vievä polku, jonka pituus on noin 
170 metriä. Tornille ei jostain syystä ole enää nykyisin opasteita ja ainakin osa estä on yksityis etä. 

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä kos-
teikkojen sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Yksi lahden mielenkiintoisim-
mista todennäköisistä pesimälajeista on varmas kin kaulushaikara.  Atlas-
ruutu: 705:327 

Muuton aikainen linnusto: Bådaviken on erityises  lepäilevien sorsalintujen 
suosioissa, mu a kuten yleensäkin lintukosteikoilla - lajikirjo on etenkin 
muu oaikoina runsas. 

Harvinaisuudet: Mustahaikara 

Kuva 70. Tornin edustaa Kuva 71. Näkymä tornista pohjoiseen Kuva 72. Bådavikenin lintutorni 

 

 

Kuva 69. Peippo 
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Stubben            7056206:3259399 

Kohteen kuvaus: Vaasasta pohjoiseen vievän rannikkoväylän varressa, vain noin 7 k m etäisyydellä Uudenkaarlepyyn 
rannikosta sijaitseva majakkasaariryhmä. Stubbenin saarirymä koostuu kahdesta saaresta: Storskäristä ja Lillskäristä. 
Saarilla on ollu t kalastajamökkejä jo 1500 -luvulla. Lillskärille rakenne in vuonna 1954 luotsiasemarakennus ja sen 
katolle pystyte in valomajakka. Stubbenin majakka on siis nelikerroksinen yhdiste y luotsiasema ja majakkaraken-
nus. Viereisellä Storskärillä oleva pooki sen sijaan on rakenne u jo vuonna 1858. Majakkasaaren luotsitoiminta lope-
te in 1960-luvulla ja majakka automa soi in. Majakkarakennuksen loihin voidaan lauksesta majoi aa 20 ihmistä.  

Saarella pesii monipuolinen ulkosaariston pesimälinnusto, jonka häirintää on syytä väl ää pesimäaikana kulkemalla 
vain polkuja pitkin. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan eltä (E8) Vöyrin suunnasta tultaessa vasemmalle Monån suuntaan. Aja noin 7,7 km ja 
jatka edelleen risteyksen yli Monäsvägeniä pitkin vielä 6,9 km. Käänny Kåtaholmenissa vasemmalle Storsandin suun-
taan. Aja Storsandin ohi en päässä olevaan satamaan noin 6,1 km. Satamasta on vielä noin 6,5 km venematka Stub-
benin majakkasaarelle. 

Palvelut: Vierasvenelaituri, majoitus majakkarakennuksessa lauksesta (puh.06-
7221062), saarella on aiemmin toiminut kesäkahvila, joka on kuitenkin lope anut 
toimintansa kanna ama omana. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -marraskuussa. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto koostuu noin 45 eri lintulajista, ollen lä-
hinnä tyypillistä sisä- ja ulkosaariston lajistoa. Saarella pesii mm. runsas uhanalai-
sen selkälokin pesimäkanta, sekä ainakin kaksi paria merikihuja, joiden kiekuva 
ääntely kuuluu ero ama omas  ulkosaariston äänimaailmaan. Atlasruutu: 
705:325  

Muuton aikainen linnusto: Monipuolises  merilinnustoa ja merellä muu avaa 
lajistoa. 

Harvinaisuudet: Leveäpyrstökihu 

Kuva 73. Stubbenin majakka 

Kuva 74. Merikihu Kuva 75. Lillskärin maisemaa Kuva 76. Storskärin pooki 
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Klubbskatan           7051057:3261878 

Kohteen kuvaus: Klubbskatan on pienvenesatama Monäsin 
kylän luoteispuolella. Satamasta on hyvä näkyvyys lähinnä 
vain pohjoisen-koillisen suuntaan sillä läheiset saaret 
pei ävät näkyvyyden kauemmas lännen suuntaan. Läheiset 
metsät ovat enimmäkseen matalaa kalliomännikköä. Muu-
tonseurantapaikkana kohde voi olla omaperäisyydessään 
mielenkiintoinen. Ainakin vuodenajallises  mielenkiintoisia 
havaintoja saa aa tarjoutua juuri myöhään syksyllä aivan 
talven kynnyksellä ark sten vesilintujen taikka lokkien muo-
dossa. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan eltä (E8) Vöyrin suunnasta 
tultaessa vasemmalle Monån suuntaan. Aja noin 7,7 km ja 
jatka edelleen risteyksen yli Monäsvägeniä pitkin vielä 6,9 
km. Käänny Kåtaholmenissa vasemmalle Storsandin suun-
taan. Aja Storsandin ohi en päässä olevaan satamaan noin 
6,1 km. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, retkipöytä 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -joulukuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä sisä- 
ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 705:326 

Muuton aikainen linnusto: Vain 2,5 km rantaviivaa idempänä on legendaarinen kahlaajaranta Storsand. Alueella le-
päilee myös runsaas  vesi- ja lokkilintuja, sekä monipuolinen varpuslinnusto, joten mahdollisuudet hyviin muu oha-
vaintoihin on myös tästä avomeren reunalla olevasta venesatamasta. 

 

Kuva 78. Näkymä pohjoiseen Kuva 79. Satama-allasta Kuva 80. Näkymä itään 

Kuva 77. Viherpeippo 
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Storsand            7051269:3265075 

Kohteen kuvaus: Pitkä ja matala hiekkaranta, yleinen uimaranta ja luonnonsuojelualue. Rantametsä on helppokulkuis-
ta kitukasvuista männikköä. Rannan tuntumassa on kapea leh puuvyöhyke, jonka jälkeen on lähes silmänkantama o-
miin hiekkarantaa kapeal , mu a leveäl . Storsandin edustan merialueella näkyy Stubbenin majakkasaari. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä (E8) koilliseen Kokkolan suuntaan no in 54,6 km ja käänny 
vasemmalle Monån suuntaan (Monåvägen). Aja en päähän noin 14,6 km. Ole varovainen etenkin risteävän Kanäsvä-
genin kohdalla, jossa sinulla on väistämisvelvollisuus. Käänny vasemmalle Storsandin suuntaan (Storsandvägen). Noin 
4,1 km kohdalla tulee risteys, josta käännyt oikealle ja ajat leirikeskuksen takana olevalle parkkipaikalle. Rantaan pää-
set polkuja pitkin. 

Palvelut: Uimaranta, leirikeskus 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyypillistä maa-
seututaajaman, sisäsaariston sekä havu-, seka- ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu: 705:326 

Muuton aikainen lajisto: Erityises  kahlaajien suosima levähdysalue. 

Harvinaisuudet: Mustajalkatylli, pilkkaniska 

 

Kuva 81. Suosirrejä Kuva 82. Tundrakurmitsa Kuva 83. Ris sorsa 

Kuva 84. Rantahie kkoa Kuva 85. Rannan heinikkoa Kuva 86. Hiekkasärkkä 
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Kåtaholmen           7049871:3267530 

Kohteen kuvaus: Pieni kalasatama Månäsin en päässä. Satamasta avautuu näkymä Monässunde n lahdelle, jonne 
kerääntyy avovesiaikaan etenkin tuhansi ain lokkeja. Tie satamaan kulkee jonkin matkaa lahden rannan tuntumassa, 
jossa lepäilee paljon lintuja. Tien reuna vain on eri äin kapea, joten en varteen pysäköin ä on syytä väl ää.  

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä (E8) koilliseen Kokkolan suuntaan no in 54,6 km ja käänny 
vasemmalle Monån suuntaan (Monåvägen). Aja en päähän noin 14,9km. Ole varovainen etenkin risteävän Kanäsvä-
genin kohdalla, jossa sinulla on väistämisvelvollisuus. Tie pää yy Kåtaholmenin kalasatamaan. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, laiturilla olevaa uimahyppytornia voi halutessaan hyödyntää myös lintujen tarkkailussa. 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden 
kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintula-
jista, ollen tyypillistä maaseututaajaman, si-
säsaariston sekä havu-, seka- ja leh metsien 
lajistoa. Atlasruutu: 705:326 

Muuton aikainen lajisto: Monässunde n lah-
delle kerääntyy etenkin lopp ukesällä ja al -
kusyksyllä tuhansi ain naurulokkeja, kalalok-
keja ja harmaalokkeja.  

Kuva 87. Naurulokkeja lahden rannassa. 

Kuva 88. Rantaa merellepäin Kuva 89. Uimahyppytorni Kuva 90. Venesatama 
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Brännskatan           7052809:3266167 

Kohteen kuvaus: Brännskatan on pienvenesatama Vexalan ky-
län luoteispuolella. Satamasta on hyvä näk yvyys lähinnä etelän 
ja luoteen väliselle sektorille. Läheiset metsät ovat enimmäk-
seen havu ja sekametsää. Muutonseurantapaikkana kohde voi 
olla mielenkiintoinen valinta sillä vastapäinen Storsandin luon-
nonsuojelualue houku elee monenlaista linnustoa. Ainakin 
vuodenajallises  mielenkiintoisia havaintoja saa aa tarjoutua 
juuri myöhään syksyllä aivan ta lven kynnyksellä ark sten vesi-
lintujen taikka lokkien muodossa. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan eltä (E8) Vöyrin suunnasta tulta-
essa vasemmalle Munsalan suuntaan. Aja noin 7,7 km ja käänny 
vasemmalle  elle  Vexalavägen.  Aja  noin  4,9  km  ja  jatka  suun-
taan Fiskhamnvägen vielä noin 4, 7 km. Hieman ennen sata maa 
tulee vielä risteys, josta jatkat vasemmalle suuntaan Fiskhamn-
vägen noin 300 metriä. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, uimaranta 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -joulukuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä sisä- 
ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 705:326 

Muuton aikainen linnusto: Vain 1,4 km etelämpänä on legendaarinen kahlaajaranta Storsand. Alueella lepäilee myös 
runsaas  etenkin lokkilintuja. Näkyvyys avomerelle on hyvä, joten mahdollisuudet hyviin muu ohavaintoihin on myös 
tästä avomeren reunalla olevasta venesatamasta. 

Harvinaisuudet: kuningaskalastaja 

Kuva 94. Pieni uimaranta Kuva 93.  Lokkeja läheisellä karikolla. Kuva 92. Satama-allas 

Kuva 91. Merikihut 
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Jöusan             7045828:3254966 

Kohteen kuvaus: Metsäinen ja kalli o-moreeni muodostelmiltaan erikoinen saari aavan meren reunalla. Saaren lou-
naisreunalla on isohko Västerviken-niminen lah , jonka rannoilla on tel a- ja nuo opaikkoja sekä kuivakäymälä. Saa-
ressa on myös muinaismuistoja, kuten jatulintarhoja. 

Ajo-ohjeet: Saari sijaitsee Uudenkaarlepyyn vesialueella. Lähin venesatama lienee nykyisin Vöyrin kuntaan kuuluvassa 
Österössä, Stråkavikenin lahdessa. Matkaa satamasta saareen kertyy noin 5 kilometriä pohjoiskoillisen suuntaan. 

Palvelut: Tel apaikkoja, kuivakäymälä. Venekyy palvelut: www.varppi. , info@varppi. , puh.+358 (0) 44 345 5065 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 80 eri lintulajista, ollen tyypillistä sisä- ja 
ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Lähiseudulla pesii mm. runsaas  ruokkeja, merimetsoja ja harmaa-
lokkeja. Atlasruutu: 704:325 

Muuton aikainen linnusto: Merellisen sijain nsa vuoksi muu oaikainen lajisto koostuu lähinnä merilinnuista.  Koh-
teessa ei kuitenkaan ole aiemmin harraste u linturetkeilyä, joten uu a etoa tämän biotoopeiltaan mielenkiintoisen 
saaren linnustosta ja sijoi umisesta muu orei en varrelle kaiva aisiin kovas . 

 

Kuva 95. Ruokki Kuva 96. Näkymä luoteeseen. Kuva 97. Västervikenin pohjukka. 

Kuva 98. Metsää Kuva 99. Västervikenin eteläranta. Kuva 100. Västervikeniä. 
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Hällan             7038652:3267558 

Kohteen kuvaus: Hällan on pienehkö p ienvenesatama Monå ärdenin pohjoisrannalla. Satamasta on hyvä näkyvyys 
mm. alueen ainoalle merki ävälle merimetsoyhdyskunnalle. Lahdelle kerääntyvät lokkimäärät voivat olla myös huo-
ma avan suuria. 

Ajo-ohjeet: Käänny Kokkolan eltä (E8) Vöyrin suunnasta 
tultaessa vasemmalle Monån suuntaan. Aja noin 3 ,8 km 
ja käänny vasemmalle Knutsvägenille. Aja en päässä 
olevaan satamaan noin 1,5 km. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, grillikatos, pukukopit, kui-
vakäymälä 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -
lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
taajaman, viljelysmaiden, sisä- ja ulkosaariston sekä havu
- ja sekametsien lajistoa.  Atlasruutu 703:326 

Muuton aikainen linnusto: Vain 2,8 km rantaviivaa ete-
lämpänä on legendaarinen pikku lintujen muutontarkkai-
lupaikka Kallvikenin rannassa. Paikka on kuitenkin yksi-
tyisalue a, jonne joutuu kulkea mökkien pihojen läpi. Hällanin venesataman ei kuitenkaan luulisi paljoa häviävän lin-
tumäärällises  tuolle paikalle, koska etäisyy ä on niin vähän. Erityises  syysmuuton aikaan syys-lokakuussa alueella 
nähdään aamu varhaisella valtavia pikkulintujen muu ajamääriä, jolloin puhutaan jopa kymmenistä tuhansista yksi-
löistä. Läheinen Kimojokisuisto kerää myös merki äviä kahlaajamääriä, joten niidenkin muu oa saa aa tältä paikalta 
nähdä mukavas . Lokkilintujen määrät avovesikaudella ovat tällä seudulla merki äviä. 

Harvinaisuudet: Kiljuhanhi, leveäpyrstökihu. Lisäksi edellä mainitulla läheisellä Kallvikenin yksityisalueella on havai u 
mm. isokihu, isokirvinen, taigauunilintu ja merisirri eli tuolla alueella on etenkin syysmuuton aikaan syys-lokakuussa 
valtava poten aali harvinaisuuksien havaitsemiseksi. 

Kuva 102. Venesatamaa Kuva 103. Rantaruovikkoa. Kuva 104. Merinäkymää 

 

Kuva 101. Merimetso 
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Vöyri on ka sva anut maapinta-alaansa merki äväs  viime vuosien aikana, sillä kuntaliitokset Maksamaan kanssa 
2007 ja Or avaisten kanssa 2011 ovat koonneet yhteen y li 6700 asukkaan kunnan, jolla on maapinta-alaa reilut 790 
km². Asukkaista 83% puhuu äidinkielenään ruotsia. Vöyri on alavaa seutua, jossa on paljon viljeltyä peltoalaa sekä run-
saas  metsiä. Kunnan alueella on myös muutamia pieniä järviä ja jääkauden muovaama erikoinen saaristo. Nykyisen 
Vöyrin alueen paras linturetkikohde on epäilemä ä Ånäsin lintutorni Kimojoen suistossa. 

Kuva 105. Vöyrin keskustaa mäkihyppytornista katso una. 

Vöyri 
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Mikkelinsaaret           7050518:3239679 

Kohteen kuvaus: Mikkelinsaaret on noin 300 metsäisestä saaresta koostuva saariryhmä Merenkurkun pohjoisosassa 
Raippaluodon koillispuolella. Osa saarista on val on omistuksessa ja osa yksityismaan luonnonsuojelualueita. Maasto 
saarilla on hyv in kivistä. Alu eella voi nä hdä mm. lukuisia muinaisjäännöksiä, kuten jatulintarhoja, kompassiruusuja 
sekä pyyn leirien ja satamien jäänteitä. Mikkelinsaarten en nen merivar oasema Kummelskärissä toimii nykyisin 
luontoasemana, joka palvelee Merenkurkun veneilijöitä ja matkailuyri äjiä ryhmineen. Asemalla toimii kesäkahvila, 
joka on avoinna päivi äin juhannuksesta elokuun alkupuolelle saakka. Kahvilayri äjältä voi varata myös majoitus lo-
ja, saunavuoroja sekä ruokailuja. Mikkelinsaaret kuuluvat kokonaan maailmanperintöalueeseen ja sinne järjestetään 
kesäaikaan runsaas  risteilyjä. 

Ajo-ohjeet: Vaihtoehtoisia lähtösatamia on useita: mm. Norrskatan kalasatama Mustasaaren Köklo ssa. Sataman edu-
stan ohi Pohjois-koillisen (NNE) suuntaan kulkeva hyvin viitoite u väylä kulkee suoraan halki Mikkelinsaarten saa-
riryhmän aina luontoasemalle saakka. Norrskatalle löydät ajamalla Vaasasta Alska etä (724) Raippaluodon suun-
taan noin 14 km, käänny ennen Raippaluodon salmea oikealle Köklo n suuntaan ja aja en päässä olevaan satamaan, 
jonne on matkaa noin 19 km.  

Palvelut: Vierasvenelaituri, nuo opaikka, luontopolku, ku ivakäymälä. Mikkelinsaarten luontoasema / Kahv ila Kum-
melskär Puh ja info: 040-7455437 (Johanna Carlsson)  

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Monipuolinen yli 70 lajista koostuva sekoitus metsälajeja sekä sisäsaariston ja ulkosaariston tyypil-
lisintä lajistoa. Vesilinnuista yleisimpiä ovat isokoske lo, tukkakoskelo, tukkasotka ja pilkkas iipi. Yleisimmät lokki- ja 

iralajit löytyvät helpos . Ruokkeja ja riskilöitä pesii jonkin verran lähiseudun luodoilla. Petolinnuista ainakin merikot-
ka ja nuolihaukka kuuluvat seudun pesimälajistoon. Metsäkanalinnuista teeri on yleisin ja kahlaajista punajalkaviklo, 
rantasipi sekä meriharakka. Varpuslinnuissa lajikirjo on suuri. Kummelskärin rakennuksissa pesii useita haara- ja räys-
täspääskypareja. Rannoilla yleisimpiä ovat västäräkki ja kivitasku. Metsissä taas ylei simpiä ovat peippo ja pajulintu. 
Kuitenkin joukkoon mahtuu niin rastaita, sieppoja kuin ker ujakin, eikä ku ltarintakaan ole mahdoton. Atlasruudut: 
704:323, 704:324, 705:323 ja 705:324. 

Muuton aikainen linnusto: Mikkelinsaaret on sijain nsa puolesta hyvin rannikonsuuntaisen muu orei n varrella, 
mu a saariston rikkonaisuus levi ää muuton varsin laajalle alueelle. Lajikirjo on kuitenkin monipuolinen aina leh -
metsien varpuslinnuista ulkosaariston ruokkilintuihin. 

 

Kuva 106. Kummelskär Kuva 107. Saaristomaisemaa Kuva 108. Punavarpunen 
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Stråkaviken           7041014:3251695 

Kohteen kuvaus: Kalasatama Västerön ja Österön välisessä lahdessa. Satamasta on näkymä pohjoisen suuntaan avo-
merelle. Satama on mielenkiintoinen talviretkeilykohde, niin kauan kuin meri pysyy avoinna. Lahden rannoille ja aal-
lonmurtajalle muodostuu a lkutalvesta kuvauksellisia jääkuorrutuksia. Sata man puoleisella rannalla ei ole mökkejä, 
joten rantaa pitkin on mahdollisuus kävellä myös lähemmäs lahden suuta, jolloin aukea laajempi näkymä merelle. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja K okkolan etä (E8) koilliseen Kokkolan suuntaan noin 27,5 km. Käänny 
vasemmalle Maksamaan suuntaan ( e 7260) ja aja sitä noin 3,3 km. Käänny oikealle Särkimon suuntaan 
(Öjskatavägen) ja aja noin 8,2 km. Käänny vasemmalle Brudsundin ja Österön suuntaan ( e 7263) ja aja noin 15,7 km, 
kunnes tulet satamaan. Aallonmurtaja on hyvä 
paikka havainnoin in. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. 

Pesimälinnusto: Stråkavikenin ympäristön pesi-
mälajisto koostuu noin 80 eri lajista, joihin kuulu-
vat lähinnä tyypillinen sisäsaariston ja havumetsi-
en pesimälajisto. Lahdelta ulos veneellä aje aes-
sa linnusto muu uu nopeas  tyypilliseksi ul-
kosaariston lajistoksi johon kuuluvat runsaslukui-
sina mm. harmaalokki, ruokki ja riskilä. Atlasruu-
tu: 704:325 

Muutonaikainen linnusto: Stråkavikeniä ei ole 
käyte y varsinaisena muutonseurantakohteena. 
Pohjoisen suuntaan aukeavana merinäkymänä 
kohde sopii kuitenkin hyvin syysmuuton seuran-
taan, jolloin lintujen lähestymiseen on helpompi 
valmistautua. Keväällä pohjoiseen matkaavat 
linnut tulevat herkäs  yllä äen metsän takaa 
suoraan yli, jolloin niitä joutuisi todennäköisem-
min tarkkeilemaan lähinnä takaa päin, mikä on 
määri ämisen kannalta varsin haastavaa. Alueel-
la liikkuu mm. huoma avia määriä merimetsoja. 

 

Kuva 110. Stråkavikenin rantamaisemaa 

 

Kuva 109. Västäräkki 
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Söderskatan           7035825:3247028 

Kohteen kuvaus: Västerön saaren ete läkärjessä vaellusrei n varrella oleva kalamaja. Parkkipaikalta kohteeseen on 
kävelymatkaa noin 1,1 km. Polku kiertää lenkin pitkin Söderskatanin rantoja vanhassa runsaas  lahopuuta sisältävässä 
metsässä. Alueelta löytyy monenlaista biotooppia, mikä takaa hyvät mahdollisuudet etenkin monipuolisen metsälin-
nuston havainnoimiseen. Alue on suojelualue a. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä 
(E8) koilliseen Kokkolan suuntaan noin 27,5 km. Käänny va-
semmalle Maksamaan suuntaan ( e 7260) ja aja sitä noin 3,3 
km. Käänny oikealle Särkimon suuntaan (Öjskatavägen) ja aja 
noin 8,2 km. Käänny vasemmalle Brudsundin ja Österön 
suuntaan ja aja noin 11,2 km, kunnes sillan jälkeen käännyt 
vasemmalle Skatavägenille. Tie kääntyy noin 650 metrin jäl-
keen talon edessä jyrkäs  oikealle. Aja vielä noin 2,4 km en 
päässä olevalle parkkipaikalle ja jatka opasteiden mukaan 
matkaasi jalan. 

Palvelut: kalamaja, kuivakäymälä, opastetaulut, laituri, tulen-
tekopaikka. Kohteeseen pääsee myös veneellä. Venekyy  ja 
opaspalveluita tarjoaa Saaristo la Varppi: www.varppi. , 
info@varppi. , puh.+358 (0) 44 345 5065 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a erityises  keväällä kun linnuilla on vilkkain soidinaika. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin sadasta eri lintulajista, ollen lähinnä 
tyypillistä sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Metsässä kuuluu runsaan varpuslinnuston lomasta pyyn 
viheltely ja rannoilla voi kuulla lokkien metelin joukosta myös räyskän rääkäisyn, taikka veden pintaa viistävän ran-
tasipin heleän äänen. Atlasruutu: 703:324 

Muuton aikainen linnusto: Kohde sopii muutontarkkailuun, mu a sijain nsa puolesta lintujen päämuu orei  on 
levi äytynyt tähän mennessä jo niin laajalle rintamalle, e ä yksilömäärät jäänevät pienehköiksi. Monimuotoisen ym-
päristönsä vuoksi lajikirjo on kuitenkin runsas. 

Kuva 112. Vanha kalamaja Kuva 113. Tulentekopaikka rannassa Kuva 114. Polku vanhassa metsässä 

 

Kuva 111. Tukkakoskelo 
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Ånäs, Kimojokisuu          7033658:3269347 

Kohteen kuvaus: Matalaan Oravais ärdeniin laskevan Kimojoen suulla on avointa n ii yä, ruovikoita ja toisinaan laa-
jahkoja lie eitä. Muu oaikoina jokisuulla levähtää sorsia, hanhia, lokkeja ja kahlaajia sekä jonkin verran myös joutse-
nia. Jokisuulla on uudehko tukeva ja puoliksi kate u näkötorni. Syksyllä Oravais ärdenin itäranta toimii hyvänä muu-
ton johtolinjana varpuslinnuilla. Peippojen, kirvisten ja rastaiden muu ovirta soljuu usein näy äväs  Ånäsin yli ete-
lään. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä (E8) koilliseen Kokkolan suuntaan noin 51 km ja käänny he  
Kimojoen ylityksen jälkeen vasemmalle. Risteyksessä on p ieni mustavalkoinen envii a Lintutornille. Aja no in 600 
metriä. Parkki la on en päässä melko vaa maton, mu a muutama henkilöauto mahtuu kuitenkin samanaikaises . 
Kävele joen var a kulkevaa polkua pitkin parinsadan metrin matka rannassa näkyvälle lintutornille. 

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä maaseututaaja-
man, sisäsaariston sekä havu- ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu: 
703:326. 

Muuton aikainen linnusto: Kimojokisuun rantalie eillä levähtää 
keväisin ja syksyisin tuhansi ain kahlaajia, lokkeja, sorsia ja han-
hia. Rantametsikön reunassa kulkee myös ajoi ain eri äin vilkas 
varpuslintujen muu orei . 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, amingo, lampiviklo, heinäkurppa, 
avose , palsasirri, mustajalkatylli, lumihanhi, ibe nhanhi, 
nii ysuohaukka, kultasirkku. 

Kuva 115. Näkymä tornista rantaniitylle. 

Kuva 116. Lokkeja, hanhia ja sorsia Kuva 117. Ånäsin lintutorni Kuva 118. Lepäileviä lintuja 
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Oravais ärden           7029388:3267907 

Kohteen kuvaus: Matalave nen Oravais ärden avautuu aivan 8- en varressa melko helpos  havainnoitavana linturet-
kikohteena. Kohteessa on kahvio, mök kimajoitus ja kiv ipuisto, sekä lintujen tarkkailuun soveltuva näköalatasanne. 
Muu oaikoina lahdella levähtää sorsia, hanh ia, lokkeja ja kahlaajia sekä jonkin verran myös joutsenia. Syksyllä Ora-
vais ärdenin itäranta toimii hyvänä muuton johtolinjana varpuslinnuilla. Peippojen, kirvisten ja rastaiden muu ovirta 
soljuu usein näy äväs  näillä kohdin. Myös närhi ja pähkinähakkivaelluksen havainnoin in paikka on erinomainen. 
Kohteen ainut huono puoli on jatkuva liikenteen melu vierestä ohi kulkevalla 8- ellä. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä 
(E8) koilliseen Kokkolan suuntaan noin 46,5 km ja käänny 
lahden rannassa olevalle levähdyspaikalle. 

Palvelut: Lintujen tarkkailuun soveltuva näköalatasanne, 
kahvio (Oravais ärdens ka estuga), jäätelökioski 
(kesäisin), mökkikylä, kivipuisto. 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
maaseututaajaman, sisäsaariston sekä havu- ja leh metsi-
en lajistoa. Atlasruutu: 702:326 

Muuton aikainen lajisto: Oravaistenlahdella levähtää ke-
väisin ja syksyisin tuhansi ain kahlaajia, lokkeja, sorsia ja 
hanhia. Rantametsikön reunassa kulkee myös ajoi ain 
eri äin vilkas varpuslintujen muu orei . 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, isolokki, pikku-uikku, 
avose ,  lyhytvarvaskiuru 

 

Kuva 119. Lahden pohjukan ruovikkomaisemaa 

Kuva 120. Lahdella lepäileviä lokkeja Kuva 121. Havainnoin tasanne Kuva 122. Lampaita laitumella 
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Komossaträsket          7020296:3275301 

Kohteen kuvaus: Röykasträske n pohjoispäässä Hoppamäen kohdalla olevan salmen rajaama pohjoispuolinen järvi-
alue. Komossaträsket on siis käytännössä sama järvi kuin Röykasträsket. Järven pohjoispäässä on yleinen vapaa-
ajanvie oalue (Fri dsområde), jossa on mm. laituri ja uimaranta. Rantaan pääsee hyvin autolla ja järvelle on hyvä nä-
kyvyys etelän suuntaan. Kohteessa kanna aakin käydä vaikkapa lepäileviä vesilintuja katselemassa sen jälkeen kun on 
aamulla ensin tarkkaillut lintujen muu oa läheiseltä Hoppamäen lintutornilta. 

Ajo-ohjeet: Aja Vöyrin keskustasta Kaurajär-
ven etä (725) itäänpäin noin 13,3 km, kunnes 
Keskisvägen ( e 7301) kääntyy (Vöyriltä tultaes-
sa) vasemmalle, aja sitä pitkin n. 12,5 km ja kään-
ny si en oikealle Komossan elle ( e 7300) ja aja 
sitä n. 1,1 km kunnes oikealle kääntyy e, jonka 
viitassa lukee fri dsområde. Aja en päähän noin 
200 m. 

Palvelut: Uimaranta 

Paras aika retkeillä:  Avovesikauden ajan touko-
marraskuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden 
kilometrin säteellä koostuu noin sadasta eri lin-
tulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysaluei-
den, rehevien lintujärvien sekä havu-, leh - ja 
sekametsien lajistoa. Järven pesimälajistoon hel-
pos  havai avista lajeista kuuluvat mm. laulu-
joutsen, silkkiuikku ja rantasipi. Atlasruutu: 702:327 

Muuton aikainen linnusto: Järvellä levähtää muu oaikoina jonkin verran vesilintuja ja rantapensaikossa voi nähdä 
monipuolista varpuslinnustoa. 

 

Kuva 123. Näkymä uimarannalta järven selälle 

Kuva 124. Uimarannalta länteen Kuva 125. Uimarannalta kaakkoon Kuva 126. Hoppamäen suuntaan 

 



46 

Hoppamäki           7019151:3275558 

Kohteen kuvaus: Hoppamäki on maastoltaan kuivahko mäntyvaltainen mäki. Paikka on hieman syrjäinen, mu a käy-
misen arvoinen. Näkötornilta on hyvät mahdollisuudet seurata etenkin mantereen yllä muu avaa linnustoa, kuten 
petolintuja, joutsenia ja kurkia. Tornista avautuvat maisemat ovat näkemisen arvoiset. Tornilta on näkymä mm. lähei-
selle Röukarsträske lle sekä Komossan pelloille. 

Ajo-ohjeet: Aja Vöyrin keskustasta itään pitkin Kaurajärven etä (725), kunnes Kekisvägen kääntyy (Vöyriltä tultaessa) 
vasemmalle, aja sitä pitkin n. 4,7 km ja kään-
ny  si en  Brännarsin elle  ja  aja  sitä  n.  6  km 
kunnes vasemmalle kääntyy lyhyt pikku e, 
joka vie parkkialueelle. 

Palvelut: Uudehko hieno lintutorni ja parkki-
alueen läheisyydessä oleva grillikota. 

Paras aika retkeillä: Kevät ja syksy, sillä 
paikka soveltuu erityises  muutonseuran-
taan. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto vii-
den kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri 
lintulajista, ollen tyypillistä viljelysalueiden, 
rehevien lintujärvien sekä havumetsän lajis-
toa. Atlasruutu: 701:327 

Muuton aikainen linnusto: Kohtuullisen 
hyvä muutonseurantapaikka, sijaitsee kurki-
en, hanhien, pikkulintujen ja petolintujen 
muu orei llä. 

 

Kuva 127. Hoppamäen uudehko näkötorni kallion laella. 

Kuva 128. Röykasjärvi Kuva 129. Komossan peltoja Kuva 130. Grillikatos 
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Kalapääträsk           7014994:3267616 

Kohteen kuvaus: Pitkänomainen päistään umpeen kasvava järvi, jonka ympäristössä pesii m onimuotoinen linnusto. 
Järvellä viihtyvät niin kahlaajat kuin vesilinnutkin ja myös rantametsien laululinnusto on monipuolinen. Järven länsi-
rannalla kulkee hiekka e, jonka varresta voi tähyillä järven linnustoa. Järven pohjois-osassa on uimaranta ja yleinen e 
pää yy järven pohjoispäässä olevalle kääntöpaikalle. 

Ajo-ohjeet: Aja Vöyrin keskustasta Vöråvägeniä pohjoiseen noin 2,4 km ja käänny oikealle elle Rökiövägen. Aja sitä 
noin 6,7 km, kunnes näet järven eteläpään en oikealla puolella. Järvi on noin 3 km pitkä ja voit pysähdellä parhaaksi 
katsomillesi paikoille en varteen. Uimaranta on järven pohjoispäässä aivan en varressa. 

Palvelut: Uimaranta. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -
lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilo-
metrin säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista, 
ollen tyypillistä taajaman, järvien, peltojen sekä 
havu- ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 701:326 

Muuton aikainen linnusto: Järvellä levähtää jonkin 
verran kahlaajia ja vesilintuja. Myös rantojen moni-
muotoisuus tarjoaa monipuolisen joukon varpuslin-
tulajistoa. 

 

Kuva 134. Soistunu a eteläosaa Kuva 132. Järven pohjoisosaa Kuva 133. Järven keskiosaa 

Kuva 131. Järven eteläosan kosteikkoa (Söderändan). 
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Baggberget, hyppyrimäki        7012507:3261601 

Kohteen kuvaus: Jyrkkä laske elurinne aivan Vöyrin keskustan kupeessa. Rinteen huipulla on lisäks i vanha puinen 
mäkihyppytorni, jonka huipulta avautuu hienot maisemat. Tornin kunto alkaa olla kuitenkin jo varsin heikko, eikä sin-
ne kiipeämistä voi erityises  suositella, joten oman harkinnan mukaan kanna aa tyytyä katselemaan lintuja mieluum-
min mäen huipulta hissilinjan vierestä. 

Ajo-ohjeet: Aja Vöyrin keskustasta Vöråvägeniä pohjoiseen noin 600m ja käänny oikealle elle Skidbacksvägen. Aja 
sitä noin 600m, kunnes laske elurinne näkyy en vasemmalla puolella. Kiipeä mäen huipulle lintujen muu oa seuraa-
maan. 

Palvelut: Laske elurinne.  

Paras aika retkeillä: Isojen lintujen kevätmuuton 
aikaan maalis-toukokuussa ja syysmuuton aikaan 
elo-joulukuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilo-
metrin säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista, 
ollen tyypillistä taajaman, peltojen sekä havu- ja 
sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 701:326 

Muuton aikainen linnusto: Etenkin tornista n äky-
vän laajan sektorin vuoksi rannikon muu orei  on 
hyvin halli avissa. Kuitenkin sijain  melko kaukana 
rantaviivasta jä ää pois merellisimmän lajiston. 
Isojen lintujen, kuten petolintujen, hanhien, jout-
senten ja kurkien muutonseurantaan sijainnin luu-
lisi olevan kohtuullinen, mu a muuton huipun 
ajoi umisen ennakoin  on kuitenkin useimmiten 
säästä ja ajankohdasta kiinni. 

Kuva 136. Laske elurinne Kuva 137. Peltomaisemaa Kuva 138. Metsämaisemaa 

Kuva 135. Näkymä hyppytornin huipulta Vöyrin keskustaan. 
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Mustasaari on noin 18800 asukkaan kunta, joka ympäröi lähes kokonaan Vaasan kaupunkia. Kunnan pinta-ala on 3179 
km², josta maapinta-alaa noin 848 km². Mustasaaren alueeseen kuuluu myös Raippaluodon saariryhmä, josta löytyy 
useita loistavia linturetkikohteita. Suomen pisimmän sillan - Raippaluodon sillan yl i kanna aakin suunnata kulkunsa 
suoraan en päässä olevaan Svedjehamnin kalasatamaan, josta löytyy epäilemä ä Merenkurkun korkein ja tukevin 
näkötorni. Hyvänä kevätpäivänä voi to rnista onnistua havaitsemaan jopa lähes sata eri lintulajia. Mustasaaren ul-
kosaaristossa on useita majakkasaaria ja siellä sijaitsevat myös legendaariset Valassaarten ja Norrskärin saariryhmät. 
Mantereen puolelta Mustasaaren kunnasta löytyy käymisen arvoisena retkikohteena mm. Karperöjärvi ja Vassorinlah-

. Kunnan alueella on runsaas  monipuolisia metsä- ja peltoalueita ilman erityisemmin opaste uja retkikohteita, jo-
ten sa umanvaraisella retkeilylläkin voi löytää monenlaisia mielenkiintoisia kohteita, vaikkapa Kyrönjoen varresta. 

Kuva 139. Svedjehamn on varmas  yksi Merenkurkun mielenkiintoisimmista linturetkikohteista. 

Mustasaari 
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Valassaaret           7050665:3204458 

Kohteen kuvaus: Valassaaret on saariryhmä Mustasaaren kuntaan kuuluvan Raippaluodon luoteispuolella. Alue 
käsi ää Storskärin ja Äbbskäre n muodostaman pääsaaren lisäksi noin 65 erikokoista saarta ja luotoa. Maisemaa lei-
maavat jääkauden vetäytymisen muovaamat kivikkoiset ja lohkareiset moreenit, jotka muodostavat pääsääntöises  
kaakko-luode suuntaisia niemiä ja saaria. Karujen moreenimuodostelmien kasvillisuus on lähinnä nummimaista, mu a 
monipuolista. Sitä k irjavoivat erilaiset suopainanteet, rantaniityt, koivikot, katajikot, rantalepikot, ja yksi äiset isot 
kuuset. Suojaisat lahdet ovat yleensä melko matalia. 

Valassaaret rauhoite in linnustonsuojelualueeksi vuonna 1948 ja alue a laajenne in vuonna 1977. Valassaarten 
eteläpuolella oleva jo aiemmin rauhoite u Björkögrundenin alue liite in alueeseen, ja näin syntyi perä  17800 heh-
taarin laajuinen Valassaarten-Björkögrundenin luonnonsuojelualue. Koko pinta-alasta ve ä on noin 17200 hehtaaria ja 
maa-alue a noin 600 hehtaaria. Muualla kuin Storskärin ja Äbbskärin poikki kulkevalla polulla ja sen molemmissa päis-
sä olevilla satamapaikoilla, sekä Malskäre ssä ja Malskärsörenin länsipäässä on voimassa yleinen maihinnousukielto 
lintujen pesimäaikana 1.5.–31.7. Maihinnousuun tai liikkumiseen muualla kuin edellä mainituissa kohteissa vaaditaan 
ELY-keskuksen ja maanomistajan lupa. 

Valassaarten varmin tunnusmerkki on punaiseksi maala u 36 metriä korkea rautamajakka. Majakan on suunnitellut 
Pariisissa sama yritys vuonna 1886, joka myöhemmin rakensi myös Ei el-tornin. Majakan rakentamista oli suunniteltu 
jo kauan, mu a se toteute in vasta sen jälkeen, kun erä änä kohtalokkaana yönä perä  viisi l aivaa haaksirikkoutui 
Valassaarten edustalla. Alun perin majakka oli tarkoitus rakentaa Äbbskäre lle, mu a koska sopivaa paikkaa ei löyty-
nyt, niin se pääte in rakentaa Storskärin kallioille. Jo a majakan os at saa in kuljete ua Äbbskäre ltä Storskäriin, 
joudu in rakentamaan e, jota kutsutaan nimellä Kärleks gen eli Rakkaudenpolku. 

Valassaarten merivar oasema on rakenne u vuonna 1948 ja sitä on peruskorjauksen yhteydessä laajenne u vuonna 
1984. Merivar oaseman toiminta kuitenkin lakkaute in vuonna 2009 ja rakennuksen omistus on siirtynyt Senaa -
kiinteistöille. 

Valassaarilla on Ostrobothnia australis rf:n ylläpitämä biologinen asema, joka on peruste u vuonna 1967 lähinnä lin-
tuhavainnoinnin tukipaikaksi. Lintuasematoiminnan pääpiirteitä ovat keväinen piekanojen ja kuikkalintujen muuton-
seuranta, joka toinen vuosi toteute ava alueen pesimälinnuston kartoitus sekä syksyinen vaeltavien helmipöllöjen 
rengastus. 

 

Kuva 140. Båtvikenin rantaa Kuva 141. En nen merivar oasema Kuva 142. Valassaarten majakka 
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Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta Alska etä (724) ensin noin 20 km Raippaluodon kylälle, jonka j älkeen jatkat edelleen 
noin 17,7 km Björkön en (7240) päähän. Tie pää yy Svedjehamnin kalasatamaan, jossa venevajojen takana on isohko 
parkkialue. Monet venekyytejä Valassaarille järjestävät yri äjät käy ävät Svedjehamnia lähtösatamanaan. Venemat-
kaa kertyy rei stä riippuen noin 16 kilometriä suuntaansa. Myös Klobbska sta menee Valassaarille hyvin viitoite u 
väylä, mu a sitä ei ole merki y kaikkiin merikar oihin. 

Palvelut: Lintuasema, luontopolku, vierasvenesatama, kuivakäymälät, opastaulut. 

Paras aika retkeillä: Avovesikaudena ajan, mu a lähinnä huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Valassaarilla pesii ainakin 80 eri lintulajia yli 4000 parin voimin. Runsaslukuisimpia pesimälajeja ovat: 
Riskilä, kalalokki, ruokki, lapin ira ja harmaalokki. Näiden lajien osuus kokonaisparimäärästä on yli 50%. Pääsaaren 
metsiköistä löytyy yllä ävän paljon sellaisiakin lajeja, joita normaalis  ei ole to unut näkemään ulkosaaristossa. Esi-
merkkeinä tällaisista lajeista maini akoon siri äjä ja satakieli. Atlasruudut: 704:320 ja 705:320  

Muuton aikainen lajisto: Valassaarilla on vuosi-
en saatossa nähty ainakin 273 er i lintulajia. Saari-
ryhmän länsipuolelta kulkeva merilintujen 
muu orei  on  vilkas  ja  sitä  on  seura u  pitkään  
lintuasematoiminnan pui eissa. Erityises  kuikka-
lintujen ja piekanojen keväiset havaintomäärät 
ovat huikeita. Vuosi ain nähtäviä pikkuharvinai-
suuksia ovat mm. jääkuikka, mustaleppälintu ja 
sepelrastas. Itäpuolelta kulkeva muu o on yleen-
sä jäänyt hieman katveeseen, eikä sen voimak-
kuudesta suhteessa länsipuolitse kulkevaan 
rei in ole varmaa käsitystä. Saariryhmän moni-
muotoiset biotoopit tarjoavat nähtäväksi ällis-
ty ävän monimuotoisen lajikirjon. Muu oaikoina 
voi saarella liikkuja kohdata vaikkapa sinirinnan 
tai pikkusiepon, joista kumpikaan ei kuulu alueen 
pesimälajistoon. 

Harvinaisuudet: Pikkuliitäjä, kyhmyhaahka, alli-
haahka, pikku-uikku, hanhikorppikotka, ken ä-
ker unen, ka ohaikara, jääkuikka, a merikanjää-
kuikka, suula, leveäpyrstökihu, tunturikihu, taiga-
uunilintu, hippiäisuunilintu, mehiläissyöjä, turturi-
kyyhky, mustaotsalepinkäinen, arosuohauukka, 
nii ysuohaukka, haarahaukka, isohaarahaukka, 
merisirri, heinäkurppa, isolokki, pikkusirkku,  pu -
najalkahaukka, avose , lampiviklo, rantakurvi, 
pohjankiisla, tunturipöllö, kunin gaskalastaja, ly-
hytvarvaskiuru, isokirvinen, virtavästäräkki, kelta-
hemppo ja kultasirkku. 

Kuva 143. Lintuasema ja en nen merivar oasema 

Kuva 145. Kärleks gen Kuva 146. Käringsund 

 

Valassaarten biologisen aseman 

asemanhoitajana toimii: 

 Niclas Frizén puh.050-3222347 

email. Niclas.frizen@gmail.com 

Lisä etoa: www.oa.  

Kuva 144. Luotokirvinen 
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Ritgrund             7047766:3226262 

Kohteen kuvaus: Ritgrund on louhikkoinen majakkasaari Merenkurkun pohjoisosassa Raippaluodon koillispuolella. 
Saaren itäosassa on pieni metsikkö. Satama-allas on suojainen, mu a aallonmurtajien välinen sisääntulorei  on var-
sin kapea, mikä vaikeu aa sisään tuloa ainakin kovalla tuulella ja isoilla veneillä. Ritgrundin kohdalta alkaa tärkeä sisä-
väylä Perämereltä Selkämerelle. Puinen tunnusmajakka on rakenne u luotsilaitoksen toimesta vuonna 1863. Vierei-
nen luotsitupa on alun perin rakenne u 1871 ja se korote in kaksikerroksiseksi vuonna 1930. Vuonna 1945 Ritgrun-
din tunnusmajakka muute in valomajakaksi ja se peruskorja in Pohjanmaan Merenkulkupiirin toimesta vuonna 
1993. Luotsitoiminta loppui Ritgrundin luodolta vuonna 1983. Majakka toimii nykyisin aurinkoenergialla ja se on nyky-
ään Suomen ainoa puurakenteinen valomajakka. 

Ajo-ohjeet: Vaasasta lähde äessä aja ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km. Jatka Raippaluodon kylältä 
edelleen Björkön en (7240) päähän. Käänny Svedjehamnin kalasatamassa oikealle Vikarska elle, aja sitä noin 3,7 
km ja käänny vasemmalle. Aja en päässä olevaan Vikarska n kalasatamaan noin 500 metriä. Kohde näkyy satamasta 
etuoikealla. Satamasta on v äylää pitkin noin 10 k m venematka Ritgrundin saarelle, joka s ijaitsee Björköbyn koillis-
puolella. Mikäli käytössäsi ei o le omaa vene ä, niin voit kysellä kyy palveluita esimerkiksi paikallisilta kalastajilta / 
yri äjiltä. 

Palvelut: Grillikatos, käyn satama, kuivakäymälä ja Roska-Roopen jätepiste.  

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -marraskuussa. 

Pesimälinnusto: Ritgrundin saarella pesii noin 20–30 eri lintulajia, 
joista runsaslukuisimpia ovat lapin ira, kalalokki ja ris kilä. Muita 
mielenkiintoisia ovat etenkin merikihu ja luotokirvinen. Atlasruutu: 
704:322  

Muuton aikainen linnusto: Vaikka Ritgrund tuntuisi olevan hyvällä 
muutonseurantapaikalla, niin siitä huolima a lanne on osi ain 
toinen. Muu orei  haaraantuu Raippaluodon eteläpuolelta siten, 

ä osa linnuista suuntaa kaakko-luode suuntaises  Raippaluodon 
yli Ruotsin puolelle ja osa kääntyy jo ennen Raippaluodon siltaa 
rannikon suuntaises  enemmän koilliseen. kohteesta nähdään siis 
kyllä mielenkiintoista muu olinnustoa, mu a niiden määrät jäävät 
tästä johtuen melko vaa ma omiksi.  

 
 

 

Kuva 148. Pieni metsikkö Kuva 149. Kivirakkaa Kuva 150. Satamaranta 

Kuva 147. Luotsitupa ja majakka hallitsevat 

pienen saaren maisemaa. 
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Vikarskat            7041994:3218929 

Kohteen kuvaus: Kalasatama Raippaluodossa Björköbyn koilliskulmalla. Paikan erikoisuutena on e ä meri pysyy 
alkutalvesta pitkään avoinna ja jäätyy useimmiten vasta joskus tammikuun puolella. Näin ollen Vikarska n satamasta 
on tullut vuodenpinnoja keräileville perinteinen tammikuun alun retkikohde. 

Ajo-ohjeet: Vaasasta lähde äessä aja ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km, jonka jälkeen jatkat Raip-
paluodon kylältä edelleen Björkön en (7240) päähän. Käänny Svedjehamnin kalasatamassa oikealle Vikarska elle, 
aja sitä noin 3,7 km ja käänny vasemmalle. Aja en päässä olevaan Vikarska n kalasatamaan noin 500 metriä. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, pa koin rei  Finnham-
niin 

Paras aika retkeillä: Lähes ympäri vuoden eli koko avo-
vesikauden ajan. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto koostuu lähes 
sadasta eri lintulajista. Eduste una on monimuotoinen 
joukko sisä- ja ulkosaariston sekä havu ja sekamets ien 
lajistoa. Sataman edustalla on pienehkö lokkien ja mui-
den saaristolajien asu ama luoto. Atlasruutu: 704:321  

Muuton aikainen linnusto: Katselusuunta satamasta 
on lähinnä koilliseen, mikä ei erit yises  suosi muuton 
tarkkailua. Raippaluodon rannoilla näkee kuitenkin 
lintujen kiertoliikenne ä saariryhmän ympäri, jolloin 
etenkin vesilintuja ja lokkeja ohi aa sataman rantavii-
van suuntaises  molempiin suun in. Vikarskat tarjoaa 
kyllä erityises  mielenkiintoisia mahdollisuuksia meri-
lintujen havainnoin in, mu a suuriin muu ajamääriin 
päästään kuitenkin harvoin. 

Harvinaisuudet: Amerikanjääkuikka, pikku-uikku 

Kuva 151. Vikarska n kalasatamaa aallonmurtajan ty-

veltä katso una. 

Kuva 152. Matala lah  Kuva 153. Aallonmurtaja Kuva 154. Isokoskelo 
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Finnhamn              7041535:3220861 

Kohteen kuvaus: Björköbyn koilliskulmalla olevassa niemessä on vapaassa käytössä oleva kalamaja. Sen varustukseen 
kuuluu nukkumalaverit, tuplatakka, pöydät ja penkit. Kohteessa on harraste u muutonseurantaa lähinnä joskus 20-30 
vuo a si en, jolloin seudulla ei ollut teitä lähimainkaan.  Paikan erikoisuutena on, e ä meri pysyy alkutalvesta pitkään 
avoinna ja jäätyy useimmiten vasta joskus tammikuun puolella. Näin ollen Vikarska n ja Finnhamnin välisestä ranta-
alueesta on tullut vuodenpinnoja keräileville perinteinen tammikuun alun retkikohde. Alueen metsät ovat eri äin mo-
nimuotoisia, sillä alavilla kosteilla paikoilla on korkeaa tervaleppälehtoa, rinteissä kasvaa iäkästä kuusivaltaista metsää 
ja kivikkoalueilla kasvaa harvaa koivikkoa. Alueelta löytyy mm. historiallisia ryssänuuneja, joissa venäläiset so laat 
ovat valmistaneet ruokaa hyökätessään koh  Ruotsia. Rannat ovat enimmäkseen hyvin karua kivikkoa.  

Ajo-ohjeet: Vaasasta lähde äessä aja ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km, jonka jälkeen jatkat Raippa-
luodon kylältä edelleen Björkön en (7240) päähän. Käänny Svedjehamnin kalasatamassa oikealle Vikarska elle, aja 
sitä noin 3,7 km ja käänny vasemmalle. Aja en päässä olevaan Vikars-
ka n kalasatamaan noin 500 m etriä. Satamasta lähtee en varresta 
polku itään, joka pää yy noin tunnin kestävän kä velymatkan jälkeen 
niemeen, jonka korkeimmalla kohdalla on punavalkoinen kalamaja. 

Palvelut: Pa koin rei , kalamaja, kuivakäymälä 

Paras aika retkeillä: Lähes ympäri vuoden eli koko avovesikauden ajan. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto koostuu noin 70 eri li ntulajista. 
Eduste uina ovat monimuotoinen joukko sisä- ja ulkosaariston sekä 
havu-, leh -  ja sekametsien lajistoa. Finnhamnin edustalla on pieneh-
köjä lokkien, irojen ja muiden saaristolajien asu amia luotoja. Atlas-
ruutu: 704:322  

Muuton aikainen linnusto:  Sijain  ison Raippaluodon saariryhmän koilliskulmalla ei erityises  suosi muuton tarkkai-
lua, kun valtaosa linnuista kiertää Raippaluodon länsipuolitse. Raippaluodon rannoilla näkee kuitenkin lintujen kierto-
liikenne ä saariryhmän ympäri, jolloin etenkin vesilintuja ja lokkeja oh i aa Finnhamnin rantaviivan suuntaises  mo-
lempiin suun in. Kohde tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia merilintujen havainnoin in, mu a suuriin muu aja-
määriin päästään kuitenkin harvoin. Alueen metsistä voi hyvällä onnella nähdä monia mielenkiintoisia lajeja, kuten 
vaikkapa pohjan kan. 

Kuva 156. Kalamaja Kuva 157. Kivikkoista rantaa Kuva 158. Lahopuuta kuusikossa 

 

Kuva 155. Järripeippo 
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Björkören      Björkören 7037364:3208818 ja Vargis 7037357:3208475 

Kohteen kuvaus: Kvicksundin rannassa Raippaluodon Panikessa oleva Metsähallituksen omistama retkeilyalue. Koh-
teessa on Björkörenin niemenkärjessä oleva vuokratupa ja saunarakennus sekä läheisen Lillskärin alueella näköyhtey-
den päässä oleva Vargis, jossa on laavu ja au otupa. Alueella on mielenkiintoinen historia kieltolain aikaisena salakul-
jetustukikohtana. Björkörenin mökkiin mahtuu 8 henkilöä, sen mukavuuksiin kuuluu mm. sähköt, jääkaappi ja hella. 
Saunarakennuksen saunakamarissa on myös pari makuupaikkaa. Vargiksen au otupa on vaa maton vanhaan veneva-
jaan rakenne u huone, jossa on makuulaveri kymmenelle hengelle ja kamiinalämmitys ilman sen suurempia muka-
vuuksia. Laavun luona on nuo opaikka ja lähimetsässä kulkee noin kilometrin mi ainen luontopolku. Alueen biotoopit 
ovat monimuotoiset ja tarjoavat oivat tarkkailumahdollisuudet etenkin alueen pesimälinnustoon.  

Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 k m, jonka jälkeen käänny vasemmalle Vall-
grundin suuntaan elle 7242. Aja noin 7,1 km ja käänny oikealle Klobbska n suuntaan elle 7245, jota ajetaan noin 20 
km pohjoiseen. Paniken kylän jälkeen käännytään vasemmalle kaartuvasta mutkasta oikealle Vargisvägenille. Tiellä on 
puomi,  mu a  se  ei  ole  lukossa.  Muista  sulkea  se  aina  läh essäsi.  Vargikselle  mentäessä  ajetaan  puomilta  500  m  ja  
käännytään toisesta risteyksestä vasemmalle. Ajetaan vielä 500 m mökin pysäköin alueelle, josta on noin 150 m käve-
lymatka mökin pihaan. Björkörenille ajetaan samaa Vargisvägeniä pitkin puomilta noin 800 m ja käännytään vasta kol-
mannesta risteyksestä vasemmalle. Si en ajetaan noin 15 0 m ja käännytään jälleen vasemmalle. Björkörenin mökki 
on tämän en päässä noin 500 m:n päässä risteyksestä. 

Palvelut: Vuokramökki, sauna, au otupa, laavu, luontopolku, vaellusrei . 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. Etenkin keväällä, kun luonto on ”puhkeamassa kukkaan”. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 110 eri lintulajista, ollen lähinnä tyypil-
listä sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 703:320. 

Muuton aikainen linnusto: Raippaluodon länsireunaa pitkin kulkee voimakas lintujen muu orei  ja sen lajikirjo on 
eri äin monimuotoinen. Björkörenistä ja Vargikselta on näkym ä kuitenkin l ähinnä idän suuntaan, jolloin me rellä 
muu ava lajisto jää paljol  katveeseen. Kuitenkin vähänkään Raippaluodon saarten yli oikovaa linnustoa pääsee täältä 
näkemään mainios . 

Kuva 159. Björkörenin vuokratupa Kuva 160. Suojaisat sisävedet Kuva 161. Vargiksen au otupa 
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Svedjehamn ja Bodva net     7041151:3214731 ja 7040383:3214680 

Kohteen kuvaus: Svedjehamn on kalasata ma, jonka m aisemaa hallitsevat pyykkilautaa muistu avat De Geer-
moreenimuodostelmat. Alueen monimuotoinen luonto muu uu jatkuvas  maan kohoamisen seurauksena, muodos-
taen runsaas  erilaisia kosteikkoja, kuten adoja, kluuvijärviä, lampia ja soita. Merenkurkun isoin ja hienoin näkötorni 
(Saltkaret) sijaitsee täällä meren ja Bodva ne n välisellä kannaksella. 

Svedjehamnin kupeessa olevan Bodva ne n ympäri kiertää 3,8 km pitkä luontopolku (Bodva net runt). Svedjeham-
nista Panikeen kulkee myös 12 km pitkä vaellusrei , jonka varrella on kaksi veneellä ylite ävää salmea. 

Svedjehamnin satamasta lähtee koillisen suuntaan hiekka e koh  Vikarska n kalasatamaa. Tie haarautuu melko pian 
kahteen suuntaan, joista vasemman puoleisen valitsemalla ja en päähän ajamalla pääset uimarannalle. Uimaranta on 
havai u hyväksi linturetkikohteeksi etenkin joulukuussa, jolloin satama on todennäköisimmin jo jäätynyt, mu a ulom-
pana on vielä avointa. 

Ajo-ohjeet: Vaasasta lähde äessä aja Alska etä (724) Raippaluotoon no in 20 km, jonka jälkeen jatkat Raippa-
luodon kylältä edelleen Bjö rkön en (7240) päähän. T ie pää yy Svedjehamnin kalasatamaan, jossa on vene vajojen 
takana isohko parkkialue. Parkkialueelta on opasteet luonto-
poluille ja lintutornille. 

Palvelut: Nuo opaikka, luontopolku, vaellusrei , lintutorni, 
uimaranta, vierasvenesatama, veneenlaskupaikka, kahvila ja 
näy ely.  

Paras aika retkeillä: Hyvä retkikohde lähes ympäri vuoden. 
Meren jäädy yä kuitenkin melko hiljaista etenkin ta mmi-
maaliskuussa. Yksilö ja lajimäärät ovat runsaimmillaan kevät-
muuton ja pesintöjen aikaan huh -kesäkuussa. 

 

Kuva 162. Bodbacken metsän reunassa Kuva 163. Näkötorni (Saltkaret) 

 



57 

Pesimälinnusto: Pesimälajisto koostuu yli sadasta eri lintu-
lajista. Eduste una on monimuotoinen joukko sisä-  ja  ul-
kosaariston sekä leh  ja sekametsien lintulajeja. Erityises  
vesilintujen lajikirjoa pääsee hienos  tarkkailemaan uudes-
ta näkötornista. Erikoisimpia ja samalla harvinaisimpia 
lähiseudun pesimälajeja ovat mm. harmaasorsa, merikotka 
ja valkoselkä kka. Alueelta löytää varsin helpos  kaikki 
tavallisimmat Suomessa pesivät lokki- ja iralajit. Vesilin-
nuista tukkasotka, isokoskelo, silkkiuikku ja siniso rsa ovat 
yleisimmästä päästä. Myös la pasorsa ja pilkkasiipi havai-
taan useimmiten. Saariston kahlaajalinnuista punajalkavik-
lo ja meriharakka ovat sekä näkyv impiä, e ä kuuluvimpia. 
Varpuslinnuista peippo ja pajulintu ovat metsien yleisim-
mät pesimälajit. Kuitenkin tavallisimpina rantojen asukkai-
na voisi karummilla alueilla mainita viihtyvän etenkin väs-
täräkin ja rehevimmillä paikoilla pajusirkun. Atlasruutu: 
704:321  

Muuton aikainen linnusto: Svedjehamnissa nähdään muu oaikoina erityisen monipuolista lintulajistoa mikä käy il mi 
myös BirdLife Suomen vuosi ain järjestämän Tornien taisto lintujentarkkailukilpailun muodossa, sillä tuloksissa ylle-
tään valtakunnallises  aivan kärki kymmenikköön. Toukokuun alkupäivinä voi Saltka re n näkötornista havaita jopa 
sata eri l intulajia. Kuitenkin yksilömäärissä jäädään monen lajin kohdalla usein varsin vaa ma omiin lukuihin, sillä 
muu orei t ovat jakaantuneet jo Merenkurkun eteläosassa varsin leveäksi viuhkaksi. Maininnan arvoisia sesonkeja 
ovat etenkin huh kuun puolenvälin enoilla huipussaan oleva piekanojen kevätmuu o. Niiden muu orei  kulkee 
pääsääntöises  tornin länsipuolitse Merenkurkun kapeimmasta kohdan yli Ruotsin puolelle. Samoihin aikoihin 
muu aa runsaas  myös mm. naurulokkeja, sepelkyyhkyjä, töyhtöhyyppiä, räkä rastaita, kulorastaita ja peippoja. 

Harvinaisuudet: Amerikanjääkuikka, nii ysuohaukka, kuhankei äjä. 

Kuva 164. Horison ssa näkyy vielä jäitä 

Kuva 165. Svedjehamnin edustavaa pyykkilautamoreenia Kuva 166. Svedjehamnin satama-alue a 

Kuva 167. Rannat ovat matalia ja kivisiä Kuva 168. Bodva net 
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Norrskär       Västra 7030544:3179032 ja Östra 7031210:3183081  

Kohteen kuvaus: Västra Norrskär on Norrrskärin saariryhmän toiseksi suurin saari. Saarella on vuonna 1846 ilistä ja 
kivistä rakenne u 21 metriä korkea majakka. Majakka on automa soitu vuonna 1987 ja se on nykyisin yksi Suomen 
valovoimaisimmista majakoista. Saarella on toiminut luotsiasema vuosina 1921–1970. Saari on ympäristöltään varsin 
monipuolinen. Se on enimmäkseen avointa varvikkokangasta, jonka alla kumpuilevat monenlaiset sora, kivi ja kallio-
muodostelmat. Puustoa on vain pari pienialaista lepikkoa saaren rannoilla. Pienessä lampareessa uiskentelee kesäisin 
vesilintu- ja l okkipoikueita. Rannoille huuhtoutuneiden levien ansiosta rantaniityt ovat saaneet ravinteikkaan kasvu-
alustan. Lähinnä saaren pohjois-rannalle sijoi uva eri äin rehevä rantanii y ja sen lomaan jäävät lampareet ovat eri-
tyises  kahlaajalintujen suosimia leväh-
dyspaikkoja. Suurin osa Norrskärin saari-
ryhmän rakennuksista on sijoite u juuri 
Västra Norrskärin itärannalle sekä maja-
kan läheisyyteen. Osa rakennuksista on 
nykyisin val on omistuksessa, mu a lo-
put ovat yksityisiä mökkejä ja kalamajoja. 

Östra Norrskär on puolestaan Norrskärin 
saariryhmän suurin saari. Sen enimmäk-
seen avoimen varvikkokankaan alla kum-
puilevat monenlaiset sora-, kivi- ja kallio-
muodostelmat. Rannoille huuhtoutunei-
den levien ansiosta rantaniityt ovat saa-
neet ravinteikkaan kasvualustan. Lähinnä 
saaren pohjois-rannalle sijoi uva eri äin 
rehevä rantanii y ja sen lomaan jäävät 
lampareet ovat erityises  kahlaajalintu-
jen suosimia levähdyspaikkoja. Saaren 
etelä-rannalla kasvaa heä kitukasvuinen 
metsikkö, jonka kätköistä on vuosien saa-
tossa löyde y monia harvinaisia lintulaje-
ja. Saarella on vain muutama vanha yksi-

Kuva 169. Majakka ja tutkatorni hallitsevat maisemaa 

Kuva 170. Norrskärin avointa nummea Kuva 171. Kahlaajien para isi Kuva 172. Sataman edustaa. 
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tyinen kalakämppä ja rannat ovat kau aaltaan varsin matalia, mikä vaikeu aa oleellises  rantautumista. Saaren itä-
kärjessä on vilkkumajakka. 

Vuodesta 2012 alkaen on Metsähallituksen omistuksessa olevasta vanhasta Luotsituvasta osa vuokra u Merenkurkun 
lintu eteellinen yhdistys ry:lle lintuhava intoasematoiminnan käynnistämiseksi. Havainnoin toiminta asemalla tulee 
olemaan tarkas  vakioitua. Pääteemoina ovat muutonseuranta ja lepäilijälaskennat. 

Alueella liikkuminen on rajoite ua lintujen pesimäaikaan 1.4.-31.7., jolloin liikkuminen on salli ua ainoastaan sata-
man ja majakan välisellä polulla ja rakennusten läheisyydessä. 

Ajo-ohjeet: Vaasan lähde äessä aja Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km, jonka jälkeen käänny vasemmalle 
Vallgrundin  suuntaan elle  7242.  Aja  noin  7,1  km ja  käänny  oikealle  Klobbska n suuntaan elle  7245.  Aje uasi  tätä  

etä 16,3 km tulet jyrkkään mutkaan, jonka kohdassa kääntyy e vasemmalle (Klobbskatvägen). Aja sitä noin 1,9 km 
Klobbska n kalasatamaan. Satamassa on runsaas  parkki laa ainakin luoteisreunalla. Sieltä voi saada erikseen sopi-
malla kalastajakyydin Norrskärille. Merimatkaa kertyy yli 25 kilometriä länsi-lounaan (WSW) suuntaan. 

Palvelut: Lintuhavaintoasema.  

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -marraskuussa. 

Pesimälinnusto: Västra Norrskärillä on tava u pesivänä ainakin 50 eri lintulaj ia, ollen pääsääntöises  tyypillistä ul-
kosaariston pesimälajistoa, kuten lapin iroja, kalalokkeja, harmaalokkeja, riskilöitä, merikihuja, karikukkoja, tukkasot-
kia, haahkoja, sekä luoto- ja nii ykirvisiä, jne. Erikoisimpina pesimälajeina maini akoon ris sorsa ja törmäpääsky. Hy-
vinä myyrävuosina saarella pesii myös petolintuja kuten suopöllö ja tuulihaukka.  Östra Norrskärillä ja sen lähiluodoilla 
puolestaan on tava u pesivänä ainakin 60 eri lintulajia. Tyypillisen ulkosaariston pesimälajiston lisäksi erikoisempia 
pesimälajeja ovat mm. ris sorsa, tylli, räyskä, myyrä lanteesta riippuen suopöllö ja sarvipöllö, sekä todennäköises  
mm. satakieli ja luhtaker unen.  

Muuton aikainen lajisto: Norrskärin saariryhmän alueella on vuosien saatossa havai u ainakin 264 eri lintulajia! 
Alueelle kertyy muu oaikoina huoma avia määriä lintuja, etenkin lokkeja, kahlaajia ja sorsalintuja, mu a siitä huoli-
ma a näkyvän mass amuuton näkeminen tällä alueella on harvinaista. Tämä johtuu siitä, e ä Merenkurkun poikki 
kulkeva muu orei  kulkee osapuilleen Vaasa-Uumaja suuntaises  Raippaluodon yli, kun taas Pohjanlahden suuntai-
ses  kulkeva muu orei  seurailee rannikkoa. Näin ollen Norrskärin saariryhmä jää hi eman sivuun selkei mmiltä 
muu oreiteiltä. Norrskär on kuitenkin yksi Suomen legendaarisimmista paikoista harvinaisten lintulajien löytymisen 
suhteen. 

Harvinaisuudet: Tiibe nhanhi, ruostesorsa, kyhmyhaahka, pilkkaniska, 
amerikanjääkuikka, jääkuikka, arosuohaukka, punajalkahaukka, tunturi-
haukka, siperiankurmitsa, palsasirri, merisirri, heinäkurppa, lampiviklo, 
rantakurvi, isovesipääsky, leveäpyrstökihu, mustanmerenlokki, isolokki, 
turturikyyhky, idänturturikyyhky, palmukyyhky,  tunturipöllö, harjalintu, 
valkosiipikiuru, lyhytvarvaskiuru, isokirvinen, mongoliankirvinen, taiga-
kirvinen, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, rubiinisatakieli, etelänsata-
kieli, valkotäpläsinirinta, sepeltasku, nunnatasku, ken äker unen, pak-
sunokkaker unen, pikkukultarinta, burja anuunilintu, hippiäisuunilintu, 
taigauunilintu, kashmirinuunilintu, siperianuunilintu, ruskouunilintu, 
idän ltal , tulipäähippiäinen, aavikkotulkku, mustaotsalepinkäinen, 
harmaasirkku ja kultasirkku. 

 

Kuva 173. Östra Norrskärin nii yä Kuva 174. Östra Norrskärin länsikärki Kuva 175. Östra Norrskärin itäkärki 

 

Norrskärin lintuhavaintoaseman ase-
manhoitaja toimii: 

Tomas Lövdahl puh. 050-4118910 
email. tlovdahl88@hotmail.com 
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Klobbskat             7036470:3203913 

Kohteen kuvaus: Klobbskat on Rai ppaluodon luoteisin niemenkärki, joka on toiminut pitkään yhtenä Me renkurkun 
perinteisimmistä lintujen muutonseurantapaikoista. Pääosin karua kivikkonummea olevan niemen edustalla on muu-
tamia puu omia pikku luotoja ja vieressä on myös kalasatama. Niemessä on myös yksityisen yri äjän ylläpitämä la-
usravintola Kalle´s Inn. Meri jäätyy Klobbska ssa tavallisimmin joulu-tammikuussa ja vapautuu jäistä usein vasta va-
pun enoilla. Sataman itäreunassa kahvilan takana on 0,7 km mi ainen luontopolku Kikanberge lle. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 k m, jonka jälkeen käänny vasemmalle Vall-
grundin suuntaan elle 7242. Aja noin 7,1 km ja käänny oikealle Klobbska n suuntaan elle 7245. Aje uasi tätä etä 
16,3 km tulet jyrkkään mutkaan, jonka kohdassa kääntyy e vasemmalle (Klobbskatvägen). Aja uasi sitä noin 1,9 km 
tulet Klobbska n kalasatamaan. Satamassa on runsaas  parkki laa ainakin luoteisreunalla. Sieltä on myös helppo kul-
kea rantaa pitkin noin 300–400 metriä niemen kärkeen. Kalle’s Inn-ravintolan pohjoispuolella mäen päällä on suuri 
kivi, jonka luona lintujen muu oa on perinteises  seura u. Kivi toimii tarvi aessa hyvänä tuulensuojana. 

Palvelut: Kalle´s Inn, Kompass-kafe, veneenlas-
kupaikka, luontopolku. 

Paras aika retkeillä: Huh kuu-kesäkuun alku ja 
syys-lokakuu 

Pesimälinnusto: Klobbska n ympäristössä vii-
den kilometrin säteellä pesii noin 110 eri lintu-
lajia. Suuri lajimäärä seli yy monimuotoisella 
ympäristöllä, sillä verra ain pieneltä alueelta 
löytyy mm. karua ulkosaaristoa, rehevää si-
säsaaristoa, avointa kanervanummea, pieniä 
soita ja lampareita sekä leh metsiä, havumet-
siä ja sekametsiä. Klobbska n niemenkärjen 
pesimälajistoon kuuluvat mm. västäräkki, kivi-
tasku ja nii ykirvinen. Lähimmillä luodoilla 
pesii lokkien ja irojen lisäksi ainakin riskilöitä, 
luotokirvisiä, karikukkoja ja merikihuja. Atlas-
ruutu: 703:320 

 

Kuva 176. Kiven päälle rakennetulle vilkulle voi kiivetä tukevia 

kapuita pitkin. Sieltä avautuu hyvä näkyvyys joka suuntaan. 

Kuva 177. Satama-alue Kuva 178. Satamasta niemen suuntaan Kuva 179. Lintujen suosima kuusi 
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Muuton aikainen lajisto: Lajikirjo on eri äin runsas ja monipuolinen. Suurinta roolia näy elevät kuitenkin vesilinnut ja 
varpuslinnut. Vesilinnuista etenkin kuikka, kaakkuri, mustalintu, pilkkasiipi ja haahka ovat runsaslukuisimpia. Varpus-
linnuista puolestaan räkä rastaita, kulorastaita, peippoja, järripeippoja ja nii ykirvisiä nähdään kevätmuuton aikaan 
runsaas . Huh kuun loppu on piekanojen päämuu oaikaa. Niiden muu orei  kulkee iviis  Raippaluodon yli kaa-
kosta luoteeseen, jolloin ne suuntaavat kulkunsa suurimmaksi osaksi Klobbska n itäpuolitse koh  Valassaaria ja sieltä 
edelleen horison ssa häämö ävän Ruotsin puolelle. Parhaina päivinä voi nähdään jopa satoja yksilöitä. Klobbskat on 
myös yksi varmimpia paikkoja nähdä sepelrastaita kevätmuutolla huh kuun loppupuolella. Vesilintujen muu o ete-
nee pitkäl  jäiden sulamisen määräämässä tahdissa, jolloin ensimmäisenä rynnistävät mm. haahkat ja perässä tulevat 
kaikki loput. Toukokuussa tapahtuvan ark sille alueille matkaavien vesilintujen, kihujen, kahlaajien ja erityises  kuik-
kalintujen muutonseurantaan Klobbskat on varsin otollinen. Kuikkalintuja voi parhaina päivinä muu aa jopa tuhansia 
ja niiden joukossa nähdään vuosi ain myös muutamia jääkuikkia.  

Vaikka kirjavin muu o eteneekin yleensä aamun varhaisina tunteina ja iltapäivää koh  muu o tuntuu hiipuvan aivan 
olema omiin, voi ilta tuoda kuitenkin mukavan yllätyksen. Ark sille alueille pesimään matkaavien lintujen muutolle 
on nimi äin tyypillistä voimakas iltamuu o, joka alkaa no in ilta kuuden maissa ja jatkuu massiivisena iltamyöhään. 
Tuolloin suurinta roolia näy elevät tuhannet mustalinnut ja pilkkasiivet, joiden lomassa lentää mm. lukuisia härkälin-
tuja, merikihuja ja suosirrejä. Koska Klobbskat on varsin al s tuulille, pääsee varpuslintujen osalta hyviin muu osum-
miin lähinnä vain pohjoistuulilla ja aivan tyyninä aamuina. Erityispiirteenä on, e ä pikkulintujen päämuu osuunta on 
sekä keväällä, e ä syksyllä pohjois-luoteeseen 
(NNW). Joinain syksyinä kun esimerkiksi hömö- 
tai kuusi aiset lähtevät suurina parvina vaelta-
maan, voi Klobbska ssa päästä näkemään jopa 
tuhansien lintujen suuruisia yksilömääriä. Sata-
massa alkutalvella pyörivien yleisten lokkilajien 
joukosta on toisinaan löyde y isolokkeja ja 
pikkukajavia. 

Harvinaisuudet: Kyhmyhaahka, jääkuikka, pik-
ku-uikku, haarahaukka, nii ysuohaukka, 
avose , leveäpyrstökihu, isolokki, pikkukajava, 
riu ira, pikkuruokki, tunturipöllö, mehiläis-
syöjä, mustaotsalepinkäinen, keltahemppo. 

Kuva 180. Hömö ainen 

Kuva 181. Harmaalokki Kuva 182. Kyhmyjoutsen  Kuva 183. Pikkulokki 

 



62 

Björköbyn sillat          7031580:3216516 

Kohteen kuvaus: Raippaluodon ja Björköbyn välisen salmen poikki kahden saaren kau a kulkevan en sillat. Saaret 
ovat koivuvaltaisena ja lahopuuta sisältävänä lähes täydellistä kkamaastoa ja siellä onkin nähty kaikki Suomessa pesi-
vät kkalajit. Rannoilla on kuitenkin muutamia kesämökkejä, jotka ovat yks ityisalue a. Pihoilla liikkuminen ei siis ole 
salli ua. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta Alska etä (724) Raippaluotoon ja jatka kylältä edelleen Björkön etä (7240) noin 6,4 km. 
Ensimmäisen sillan ylityksen jälkeen on en oikealla puolella isohko pysäköin ä varten tehty levennysalue. Auto kan-
na aa pysäköidä tähän ja liikkua alueella jalan yleises  hyväksy yjä tapoja nouda aen. 

Palvelut: Parkkipaikka 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, talvella kuitenkin 
hieman hiljaisempaa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 110 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
maaseututaajaman, sisäsaariston sekä havu-, leh -  ja  se-
kametsien peruslajistoa. Saarten suojaisilla lahdilla pesii 
etenkin silkkiuikkuja ja telkkiä. Metsän puolella sen sijaan 
onnekas retkeilijä saa aa kohdata jopa valkoselkä- tai 
harmaapää kan.  Atlasruutu: 703:321.  

Muuton aikainen linnusto: Björköbyn sillat ei ole er ityi-
ses  muutonseurantakohde, mu a se kerää jonkin verran 
lintuja levähtämään muu omatkallaan. Erityises  eteläi-
semmän sillan luona käyvä melko voimakas veden virtaus 
pitää yllä sulapaikkaa, joka houku elee etenkin lokkeja, 
isokoskeloita ja uiveloita. 

Harvinaisuudet: Kuningaskalastaja. 

Kuvat 185-187. Merimaisemaa sillan kupeessa sisäsaariston suojissa.  

 

Kuva 184. Meriharakka 
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Raippaluodon satama         7026887:3221392 

Kohteen kuvaus: Raippaluodon satama sijaitsee Raippaluodon salmessa sillan pohjoispuolella, josta avovesialue poh-
joista koh  mentäessä alkaa selväs  laajentua. Keväällä jäiden sulaessa salmeen avautuu nopeas  sulapaikka, joka 
kerää jonkin verran vesilintuja ja lokkeja. Lajistollises  kirjava muu o menee kuitenkin suhteellisen laajana rintamana 
salmen kohdalla, jolloin suuria lintuja kuten me rimetsoja, hanhia, joutsenia ja merikotk ia menee koko s almen levey-
deltä pohjoisen ja koillisen suuntaan, kun taas varpuslintumuu o suuntautuu sillan suuntaises  länteen ja luoteeseen. 
Kurki- ja piekanamuu o kulkee pääsääntöises  Vaasan saariston yli suoraan Raippaluotoa ja Valassaaria koh , jolloin 
Raippaluodon satama jää hieman muu orei n itä-puolelle. Perämereltä saapuvat, h einäkuun alusta alkaen syys-
muu avat vesilinnut ja kahlaajat seurailevat usein tätä pohjois-eteläsuuntaisena johtolinjana toimivaa salmea, joka on 
kapeimmillaan Raippaluodon sillan kohdalla. He  sataman pohjoispuolella on matalave siä lampareita ja pieni saari, 
jonne pääsee kävellen pienen sillan yli. Vesilinnuista maininnan arvoisia ovat mm. mustakurkku-uikku ja lapasotka. 
Kalasataman edustalla parveilee yleensä useita lokkilajeja. 

Ajo-ohjeet: Vaasan lähde äessä aja ensin Alska etä (724) Raippa-
luotoon noin 20 km ja käänny o ikealle Byhamnvägenille. Kyl ssä lu-
kee ”Replot hamn”. Aja noin 2,0 km en päässä olevaan satamaan. 

Palvelut: Ravintola Café Arken (avoinna vain kesäisin), veneenlasku-
paikka, vierasvenesatama, uimaranta. 

Paras aika retkeillä: Huh kuu-marraskuu 

Pesimälinnusto: Raippaluodon salmen ympäristössä viiden kilomet-
rin säteellä pesii noin 100 eri lintulajia. Eduste uina ovat etupäässä 
sisäsaariston tyypillinen pesimälajisto sekä rantalepikoiden ja havu- ja 
sekametsien peruslajisto. Merkillepantavaa on e ä esimerkiksi pyytä 
(Bonasa bonasia) havaitaan vain mantereella, mu a Raippaluodossa 
se on harvinaisuus. Atlasruutu: 702:322  

Muuton aikainen lajisto: Monipuolinen mu a ei erityisen runsaslukuinen joukko vesilintuja, petolintuja, lokkilintuja, 
kahlaajia ja varpuslintuja. 

Harvinaisuudet: Isolokki 

 

Kuva 189. Suojaisa lahdenpoukama Kuva 190. Lokkeja aallonmurtajalla Kuva 191. Näkymä pohjoiseen 

Kuva 188. Sataman kul uurimaisemaa 
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Sommarö  sund            7020411:3212028 

Kohteen kuvaus: Raippaluodon saarella Södra Vallgrundissa sijaitseva pitkä ja kapea lah  ruopa in vuosien 2005-
2006 enoilla patoamalla ensin lahden suu ja pumppaamalla lah  tyhjäksi. Lah  oli tuolloin hyvä levähdyspaikka mo-
nelle kahlaajalinnulle. Nykyisin lahdella laineh i vesi normaaliin tapaan ja palvelutasoa on noste u mm. uimarannalla, 
lastauslaiturilla, veneenlaskupaikalla ja opastetauluilla. Aivan en päässä olevalta laiturilta näkee kapealla sektorilla 
myös kauemmas merelle, josta kaukoputkella voi löytää jo ulkosaariston linnustoa. Sektoria voi laajentaa poikkeamal-
la myös Sommarö sundin edustalla olevalle merivar oasemalle johtavalle sillalle.  

Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km, jonka jälkeen käänny vasemmalle Vall-
grundin suuntaan elle 7242. Aja noin 11 km, kunnes vasemmalla näet uimarannan parkkipaikan. Tie pää yy laiturille 
Sommarö sundin suulla. Noin 100 metriä ennen en pää ymistä kääntyy oikealle Sundbådavägen, joka pää yy Meri-
var oasemalle. Tien varressa olevalta sillalta on parempi näkyvyys lännen suuntaan. 

Palvelut: Luontopolku, uimaranta, laituri, kuivakäymälä. Sommarö sundin uimarannalta lähtee noin 3,5 km mi ainen 
luontopolku joka pää yy Sommarön linnakkeelle. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -marraskuussa. 

Pesimälinnusto: Alueella pesii noin 100 eri lajia, jotka koostuvat lähin-
nä sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien peruslajistosta. 
Alueella voi nähdä ja kuulla monenlaista varpuslinnustoa. Rannoilla 
nähdään tyypillisimpinä vesilintulajeina kyhmyjoutsenia, telkkiä, si-
nisorsia, silkkiuikkuja, isokoskeloita, tukkakoskeloita ja pilkkasiipiä. 
Lähiluodoilla pesii runsaas  lokkeja ja iroja. Atlasruudut: 702:321 ja 
701:321. 

Muuton aikainen lajisto: Näkymäsektorit Sommarö sundissa ovat sen 
verran kapeat, e ä havaintomäärät jäävät herkäs  toivo ua pienem-
miksi. Muu oa kanna aakin mennä seuraamaan mieluummin vaikka 
Vallgrundin luotsiaseman rannasta tai Klobbska sta. Lajisto sinällään 
on monipuolista ja alueella voikin havaita niin metsäistä kuin merellis-
täkin linnustoa. 

Harvinaisuudet: Isolokki, palsasirri 

Kuva 192. Merilokki 

Kuva 194. Sommarö sund Kuva 195. Sommarö grund Kuva 193. Sommarö sundin uimaranta 
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Sommarön  linnake           7019468:3213473 

Kohteen kuvaus: Ängesholmenin Natura 2000-alue on luontoarvoiltaan monimuotoinen metsä-/ranta-alue, josta löy-
tyy niin suopainanteita, avokallioita, hiekkarantaa kuin monen tyyppistä metsääkin. Alue on toiminut vuosina 1940–
2000 puolustusvoimien varikko ja rannikkotykistölinnakkeena. Alueella on e- ja polkuverkosto, useita pure uja ra-
kennusten pohjia, laituri sekä tykkien alustoja ja bunkkereita. Rakennuksista on käy ökuntoisena jäljellä vain var otu-
pa ulkorakennuksineen. Var otupaan mahtuu 12 henkilöä ja sinne tulee vesi ja sähkö. Rakennuksessa on myös sauna. 
Metsähallitus vuokraa loja erilaisille ryhmille. Alueella on luontopolku, laavu, nuo opaikka sekä hyvä luonnon uima-
ranta. Linnakkeelta lähtee myös noin 3,5 km mi ainen luontopolku, joka pää yy Sommarö sundin uimarannalle. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasasta ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 20 km, jonka jälkeen käänny vasemmalle Vall-
grundin suuntaan elle 7242. Aja noin 9,5 km ja käänny jyrkän mutkan kohdalla vasemmalle Sommarön elle (Kyl : 
Fort-linnake). Noin 500 metrin kulu ua e haarautuu ja käännyt kyl en mukaan oikealle. Jatka matkaa vielä noin 2,3 
km, kunnes tulet avoimelle pihalle, jossa var otupa vasemmalla ja nuo opaikka sekä opastekyl t oikealla puolen e-
tä. Voit myös ajaa en päässä oleville uimarannalle ja laiturille as  jos haluat. 

Palvelut: Vuokrakämppä, nuo opaikka, luontopolkuverkosto, uimaranta, laituri, kuivakäymälä. 

Paras aika retkeillä: Huh -marraskuu. Erityises  keväällä huh -kesäkuussa vilkkaimman laulukauden aikaan, sekä 
syksyllä syys-lokakuussa varpuslintujen syysvaellusten aikaan. 

Pesimälinnusto: Alueella pesii noin 100 eri lajia, koostuen lähinnä sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien peruslajeis-
ta. Rannoilla nähdään tyypillisimpinä vesilintulajeina kyhmyjoutsenia, telkkiä, sinisorsia, silkkiuikkuja, iso- ja tukkakos-
keloita sekä pilkkasiipiä. Metsien peruslajeja ovat peippo ja pajulintu. Monipuoliset biotoopit tarjoavat kuitenkin mo-
nipuolista nähtävää, jolloin leh puuvaltaisemmista osista saa aa löytää siri äjän ja avoimemmalta kalliomänniköltä 
leppälinnun. Alueella liikkuu useita kkalajeja. Korpin ääntely luo erämaista tunnelmaa. Atlasruutu: 701:321  

Muuton aikainen lajisto: Sijain  on otollinen erityises  mantereelta Raippaluodon länsireunan yli Ruotsiin kulkevan 
muu orei n seuraamiseen. Sömmarön edustalla ja muistomerkin takana olevalla Ängsholm po enin lammella voi 
nähdä jonkin verran lepäileviä vesilintuja. Rantalepikot ovat hyviä paikkoja pikkulintujen havainnoin in. 

Harvinaisuudet: Taigauunilintu, pikku-uikku, liejukana. 

Kuva 196. Luontopolkua Kuva 197. Uimarantaa Kuva 198. Laituri 
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Raippaluodon salmi, Fjärdskär       7023565:3223027 

Kohteen kuvaus: Raippaluodon salmi sijaitsee Raippaluodon saariryhmän ja mant ereen välissä. Salmen poikki toimi 
ennen lossiyhteys, joka korva in vuosina 1996–1997 rakennetulla Suomen pisimmällä 1045 metriä pitkällä sillalla. 
Keväällä jäiden sulaessa salmeen avautuu nopeas  sulapaikka, joka kerää jonkin verran vesilintuja ja lokkeja. Lajistolli-
ses  kirjava muu o menee kuitenkin suhteellisen laajana rintamana salmen kohdalla, jolloin suuria lintuja kuten meri-
metsoja, hanhia, joutsenia ja merikotkia menee koko salmen leveydeltä pohjoisen ja koillisen suuntaan, kun taas var-
puslintumuu o suuntautuu sillan suuntaises  länteen ja luoteeseen. Kurki- ja piekanamuu o kulkee pääsääntöises  
Vaasan saariston yli suoraan Raippaluotoa ja Valassaaria koh , jolloin Raippaluodon silta jää hieman muu orei n itä-
puolelle. Muuton tarkkailuun soveltuvia paikkoja on useita . Sillalta on sen korkeuden vuoksi hyvä näk yvyys laajalle 
alueelle, mu a ympärivuorokau nen jatkuva liikenne hai aa äänien kuulemista eri äin merki äväs . Siksi rauhalli-
sempi vaihtoehto onkin kävellä Fjärdskärin rantaa pitkin joko saaren pohjois- tai eteläpuolelle. Tällöin metsä kuitenkin 
kaventaa havainnoin sektoria huoma avas . Vaihtoehtoja ovat myös kalasataman aallonmurtaja sekä Raippaluodon 
puolella salmea olevan ravintola Merilinnun aallonmurtaja.  

Ajo-ohjeet: Vaasasta lähde äessä aja ensin Alska etä (724) Raippaluotoon noin 14,1 km, kunnes tulet Fjärdskärin 
saarelle. Raippaluodon sillan kupeessa oikealla puolella on kalasatama ja isohko parkkialue, vasemmalla puolella le-
vähdysalue ja uimaranta. Sillan Raippaluodon puoleisessa päässä oikealla puolella etä on ravintola Merilintu. 

Palvelut: Ravintola Merilintu (Havsfågel), Saaristoristeilijä Berny, Kalasatamassa myydään ajoi ain tuore a kalaa. 

Paras aika retkeillä: Huh kuu-kesäkuun alku ja syys-joulukuu 

Pesimälinnusto: Raippaluodon salmen ympäristössä viiden kilometrin säteellä pesii noin 100 eri lintulajia. Eduste ui-
na ovat etupäässä sisäsaar iston tyypillinen pesimälajisto sekä rantalepikoiden ja hav u- ja sekametsien peruslajisto. 
Merkillepantavaa on, e ä esimerkiksi pyytä (Bonasa bonasia) ja töyhtö aista (Parus cristatus) havaitaan vain mante-
reella, mu a Raippaluodossa ne ovat harvinaisuuksia. Atlasruutu: 702:322  

Muuton aikainen lajisto: Monipuolinen, mu a ei erityisen runsaslukuinen joukko vesilintuja, petolintuja, lokkilintuja, 
kahlaajia ja varpuslintuja. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, isolokki, sininärhi. 

Kuva 199. Raippaluodon silta Kuva 200. Kalasatama Kuva 201. Fjärdskärin etelärantaa 
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Karperö ärden           7017510:3233518 

Kohteen kuvaus: Karperö ärden  on  melko  matala,  noin  5,5  km  pitkä  ja  vain  enimmillään  1  km  leveä  pohjois-etelä 
suuntainen järvi. Se on va in neljän kilometrin päässä meren rannasta, johon se on yhteydessä ruopa ua laskuojaa 
pitkin. Järven pohjois– ja eteläpään ruoikot ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita. Myös järven keskivaiheilla pesii moni-
muotoinen linnusto, mu a rannat ovat karumpia ja ruoikot pienialaisempia. Järvi on kau aaltaan varsin matala. Hel-
poiten järven linnustoa pääsee katselemaan järven länsireunalla olevalta yleiseltä uimarannalta. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskusta koilliseen Kokkolan suuntaan (E8) noin 5,5 k m. Käänny Botniahallin valoristeyksessä 
vasemmalle (risteyksen oikealla puolella on Nesteen huoltoasema) Karperön elle (7251). Aja noin 4,1 km, kunnes ky-
läkaupan kohdalta e kääntyy oikealle. Aja kaupalta vielä noin 1 km, kunnes oikealla puolella näet yleisen uimarannan. 
Uimarannan virkistysalueelta on hyvä näkyvyys järvelle. 

Palvelut: Uimaranta, Grilli, kauppa 

Paras aika retkeillä: huh -lokakuussa 

Pesimälinnusto: Karperöjärvellä  ja  sen  rannoilla  pesii  noin  70  
eri lintulajia.  Jär ven runsaslukuisimpia asukkaita ovat nauru-
lokki, ruokoker unen, pajusirkku, telkkä, sinisorsa ja tukkasot-
ka. Atlasruutu: 701:323  

Muuton aikainen linnusto: Sijain nsa vuoksi järvi kerää jonkin 
verran muutonaikaisia levähtäjiä ja pohjois-etelä suuntainen 
kapea järvi toimii muutenkin jonkinlaisena muu orei n johto-
linjana. 

Harvinaisuudet: Kuningaskalastaja, viirusirkkalintu 

 

Kuva 203. Ruoikkoisia rantoja 

Kuva 202. Kalalokit 

Kuva 204. Eteläpään kosteikkoa Kuva 205. Näkymää uimarannalta 
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Sundominlah , Munsmo hamn      7005654:3229008 

Kohteen kuvaus: Sundominlah  käsi ää Vaasan Eteläisen kaupunginselän eteläosan. Se on siis lähes kaksi kilometriä 
leveä reheväkasvustoinen merenlah  Vaasan kaupungin kupeessa, johon laskevat mm. Laihianjoki ja Sulvanjoki. Alue 
on sekä merki ävä lintujen muutonaikainen levähdysalue, e ä pesimälinnustoltaan kansainvälises  arvokas lintuvesi. 
Alueen heä järviruoko- ja järvikaislakasvusto kasvavat loppukesään mennessä varsin korkeaksi pei äen tehokkaas  
näkyvyy ä lahdelle. Syksyllä jo elokuun lopulla alkava vesilintujen metsästys ajaa lahdella lymyilevät vesilinnut muihin 
maisemiin, joten kevät ja alkukesä ovat tällä alueella ehdo omas  parasta retkeilyaikaa. Yksi Sundominlahden tun-
nusmerkkejä on keväisin ja syksyisin ruokailemaan kerääntyvät tuhannet hanhet, joutsenet ja kurjet.  

Ajo-ohjeet: Sundominlahtea pääsee tarkkailemaan mm. Mustasaaren puolella sijaitsevasta Munsmo hamnista, jonne 
löydät ajamalla ensin 8,9 km Vaasan keskustasta Vaasanpuis kkoa ( e 6741) lounaaseen koh  Sundomia. Si en kään-
nyt vasemmalle Solfvägenille ja ajat 4,7 km, kunnes tulee envii a vasemmalle Munsmo hamniin. Käänny Munsmovä-
genille ja aja noin 3,1 km rantaan as . 

Palvelut: Retkipöytä, veneenlaskupaikka. 

Paras aika retkeillä: Erityises  Keväällä huh -toukokuussa jolloin muutolta saapuvia vesilintuja on paljon, eikä kasvilli-
suus peitä näkyvyy ä. 

Pesimälinnusto: Sundominlahden pesimälajistoon kuuluvat tyypillisimpinä kosteikkojen asukkaina lukuisia sorsa ja 
lokkilajeja sekä kahlaajia ja varpuslintuja. Yleisimpiä ovat ruokoker unen, pajusirkku, sinisorsa ja tavi. Varpuslinnuista 
erikoisimpana viiksi mali ja petolinnuista ruskosuohaukka. Kaiken kaikkiaan viiden kilometrin säteellä kohteesta pesii 
jopa 130 eri lintulajia. Atlasruutu: 700:323  

Muutonaikainen linnusto: Sundominlah  on muu oaikoina eri äin merki ävä etenkin vesilintujen ja kahlaajien le-
vähdysalue. He  jäiden läh essä joutsenet valtaavat koko lahdenpohjukan ja joukkoon kerääntyy sadoi ain noki-
kanoja, merihanhia, sinisorsia, haapanoita, taveja sekä muita sorsa- ja sotkalintuja. Avovesialueelle kerääntyy keväisin 
mm. sadoi ain isokoskeloita. Sulvanjoen suisto sekä Ryövärinkarin pohjoispuolella oleva matala lieteranta puolestaan 
houku elevat toukokuun alkupuolella etenkin satoja kahlaajia, kuten suokukkoja, liroja ja valkovikloja. Loppukesällä 
etelästä tulee säännöllises  harmaahaikaroita pohjoiseen ruokailemaan. Tuolloin lahdella saa aa nähdä niitä jopa 
parikymmentäkin samanaikaises . Syksyisin lahdelle kerääntyy tuhansien sorsien lisäksi mm. tuhansien merihanhien 
joukko, jotka lähtevät muu omatkalle sorsastuskauden alkaessa elokuun lopulla (20.8. klo.12:00). 

Harvinaisuudet: Kiljukotka, arosuohaukka, jalohaikara, mustapyrstökuiri, mustakaulauikku, ruostesorsa, lampiviklo, 
rantakurvi ja mandariinisorsa. 

Kuva 206. Räyskä Kuva 207. Ulpukka Kuva 208. Näkymä Vaasan suuntaan 
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Söder ärden, Pumppuaseman torni     7001806:3228330 

Kohteen kuvaus: Söder ärdenin koillisreunalla Mustasaaren Sulvalla olevan pumppuaseman viereen rakenne u mel-
ko korkea kate u näkötorni. Tornista on hyvä näkyvyys Söder ärdenille. Peltoaukean linnustoa pääsee tarkkailemaan 
myös peltoaukean keskellä sijaitsevan Metoriihen vieressä olevasta lintutornista, taikka Söder ärdenin pohjoisreunal-
la olevan Öjberge n laske elurinteen huipulla olevasta näkötornista. Vaasan puoleisilla peltoteillä on myös parkkitas-
kuja, joihin on luvallista pysähtyä. 

Söder ärdenin arvioidaan muodostuneen noin 520 miljoonaa vuo a si en. Lähes ympyrän muotoinen; halkaisijaltaan 
noin 5-6 kilometriä leveä alue oli vielä sata vuo a si en merenlahtena.  1920-luvulla Söder ärdenin avara suolakeus 
kuiva in peltomaaksi. Kuivatustyöt valmistuivat vuonna 1927 ja viljelyn käynnisty yä alueelle rakenne in myös pal-
jon  latoja.  Enimmillään  latoja  oli  Söder ärdenillä  1940-luvulla noin 3000. Kylän uusjaon ja nykyaikaisen tehoviljelyn 
seurauksena on suurin osa ladoista jo pure u. Nykyisin tehoviljelty peltoalue käsi ää noin 2300 hehtaaria. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta ensin Sundomin kylälle. Tie muu uu Vaskiluodossa Myrgrundin eksi ja Sundomis-
sa Sundomin eksi. Käänny Sundomissa puisen tuulimyllyn jälkeen vasemmalle Näsin elle. Aja sitä 1 ,5 km ja käänny 
oikealle Markenin elle. Käänny Öjbergin ylityksen jälkeen vasemmalle Sulvan elle ja aja sitä 1,5 km kunnes oikealle 
kääntyy e: Flemmingsvägen. Opasteissa lukee myös Ravintola Söder ärden sekä lintutorni. Aja noin 170 metriä ja 
käänny Ravintola Söder ärdenin jälkeen loivas  vasemmalle. Aja en päähän noin 1,3 km jossa tor ni sijaitsee. Pysä-
köin paikka on pumppuaseman vieressä. 

Palvelut: Lintutorni, Ravintola Söder ärden on aivan pumppuaseman tornille 
vievän en varressa. 

Paras aika retkeillä: Erityises  keväällä maaliskuun loppupuolelta kesäkuun 
alkupuolelle ja syksyllä elokuulta lokaku un loppuun. Keskikesällä ja talvella 
yleensä melko hiljaista.  

Pesimälinnusto: Lähinnä viljelysalueiden lajistoa. Ks. Vaasa Söder ärden. 

Muuton aikainen linnusto: Monipuolisen lajiston merki ävä levähdysalue 
niin kevät, kuin syysmuutonkin aikaan.  Ks. Vaasa Söder ärden. 

Harvinaisuudet: Ks. Vaasa Söder ärden  

Kuva 210. Pumppuaseman torni Kuva 211. Grillauspaikka Kuva 212. Munsmo strömmen 

Kuva 209. Peltomaisemaa 
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Vassor ärden      7015930:3248226 ja Bodstranden 7018904:3247675  

Kohteen kuvaus: Vassor ärden on matala Kyrönjoen suistoalueen merenlah , joka on varsin matala ja reheväkas-
vustoinen. Lahdella pesii suuri naurulokkikolonia, sekä runsaas  pikkulokkeja, silkkiuikkuja, tukkasotkia ja nokikanoja. 
Lahden pohjukassa on laajahko peltoaukea, jonne kääntyy Kokkolan eltä ainakin pari pää yvää pelto etä. Lintutornin 
ympärillä olevat puut ovat kasvaneet jo n iin korkeiksi, e ä ne ha i aavat nykyisin pah as  näkyvyy ä. Parkkialueen 
vierestä mereen laskevan luoman var a pääsee ainakin matalan veden aikaan kulkemaan luoman suulle havainnoi-
maan. Aitauksen sisäpuolella saa aa kuitenkin laiduntaa karjaa. Yksi hyvä paikka on myös Bodstrandenin pienvenesa-
tama Vassorinlahden koillisreunalla vastapäätä Kyrönjoen suuta.  

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa aja Kokkolan etä (E8) koilliseen 
Kokkolan suuntaan noin 22 km, kunnes vasemmalla puolen etä näkyy kahvio 
ja sen vieressä Vassorinlah . Auton voi pysäköidä levähdyspaikalle. Bodstran-
denille mennäksesi aja Vassorinlahden ohi ja käänny sen jälkeen vasemmalle 
Vassorin elle. Aja sitä noin 4,1 km ja käänny loivas  vasemmalle Bodstrand-
vägenille. Noin 400 metrin jälkeen käänny vielä loivas  oikealle venesataman 
rantaan. 

Palvelut: Kahvio, lintutorni, veneenlaskupaikka Bodstrandenilla. 

Paras aika retkeillä: Huh -syyskuu, mu a erityises  keväällä huh -
toukokuussa.  

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä Vassorinlahdesta on varmuudella 
tai todennäköises  tode u pesivän noin 100 eri lintulajia. Lahdella pesii run-
saas  sorsa- ja lokkilintuja, kuten sinisorsia, taveja, naurulokkeja ja pikkulokkeja sekä varpuslinnuista runsaslukuisim-
pana ruokoker usia. Kansallislintumme laulujoutsen pesii lahdella säännöllises  ja mahdollises  myös kaulushaikara. 
Atlasruutu: 701:324  

Muutonaikainen linnusto: Lahdella levähtää muu oaikoina säännöllises  sadoi ain joutsenia, hanhia, sorsalintuja 
sekä kahlaajia. Merikotka ja sääksi ovat niin muu o- kuin pesimäaikaankin lähes jokapäiväisiä vieraita. Samoin pääs-
kysten kerääntyminen lahden ylle hyönteisjah in on vaiku avaa katseltavaa. 

Harvinaisuudet: Kiljuhanhi, amerikanhaapana, amerikantavi, pikku-uikku, musta ira, ibe nhanhi, ka ohaikara, aro-
pääskykahlaaja, avose , valkosiipi ira, kiljukotka, nii ysuohaukka ja allihaahka. 

Kuva 213. Puiden katveeseen 

jäänyt lintutorni. 

Kuva 214. Pelloilta tuleva iso laskuoja Kuva 215. Merikotka lahden yllä Kuva 216. Keväinen näkymä lahdelle 
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Vaasa on maapinta-alaltaan pieni kaupunki, jonka edustalla on heäs  mökite y saaristo. Kaupungin pinta-ala on vain 
397 km², josta maapinta-alaa on 189 km². Liki 60000 asukkaan kaupungista löytyy monenlaisia hyviä linturetkikohtei-
ta. Havumetsien linnuston tarkkailuun soveltuu parhaiten Öjenin, Risön ja Pilvilammen alueet, joista kukin sijaitsee 
hieman eri puolilla kaupunkia. Kosteikkojen monipuoliseen linnustoon pääsee parhaiten tutustumaan Sundominlah-
della sijaitsevalta Ryövärinkarin lintutornilta. Peltojen lajisto tulee tutuksi monessakin mielessä tunnetulla Söder är-
denin meteorikraaterilla ja urbaania kaupunkilinnustoa näkee melkein missä tahansa taajama-alueella. Saariston vyö-
hykkeisyys näkyy linnustossa varsin selkeäs . Sisäsaariston lajisto on sekoitus metsien ja kosteikkojen peruslajistoa ja 
vasta aivan uloimmilla Vaasan kaupungin alueen saarilla ja niiden läheisyydessä voi päästä näkemään todellista meri-
linnustoa. Lintujen muuton tarkkailuun parhaita paikkoja laajan näkymän ansiosta ovat Söder ärden, Öjberge n näkö-
torni ja Ryövärinka rin lintutorni. Vaasassa voi suhteellisen pienellä alueella nähdä varsin monipuolises  linnustoa. 
Vaasassa on vuoden 2011 loppuun mennessä havai u perä  282 eri lintulajia. 

 

Kuva 217. Vaasan kaupunkia Öjberge n näkötornista katso una. 

Vaasa 
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Kopparfuruskär          7015664:3219679 

Kohteen kuvaus: Suojaisassa lahdessa lähes avomeren reunalla oleva yleinen laituri, jossa toimii Pidä saaristo siis nä 
ry:n ylläpitämä saaristoretkeilijöiden levähdysalue. Saaren rannoilla kasvaa leh puustoa ja sisäosissa vanhaa kuusi-
metsää. Palvelupisteestä lähtee polku saaren länsikärkeen, joka sove ltuu hyvin lintujen muuton tarkkailuun. Moni-
muotoinen vanha metsä meren rannalla takaa muutenkin hyvät mahdollisuudet lintujen havainnoin in. 

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on matkaa Vaskiluodon Ku erisatamaan noin 3,2 km, josta on matkaa veneellä Kop-
parfuruskäriin noin 11 km. Laituri on saaren etelärannalla olevassa lahdessa. Saarelle ei ole maan eyhtey ä. Talvisin 
on yleensä aura u jää eyhteys Gerbyn venesatamasta Jannen Saluunalle as , josta on matkaa kohteeseen vielä noin 
2,5 km. 

Palvelut: Laituri, kaksi nuo opaikkaa, laavu, roskapiste, kuivakäymälä. 

Paras aika retkeillä: Lähinnä avovesikauden 
ajan. 

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä 
tästä kohteesta on tode u pesivän noin 100 
eri lintulajia, joten pesimäaikaan voidaan 
täälläkin nähdä varsin monipuolista lajistoa. 
Erityises  sisäsaariston sekä ha vu- ja seka-
metsien lajisto ovat näkyväs  eduste una. 
Atlasruutu: 701:321  

Muuton aikainen linnusto: Rannikon kiih-
kein muu orei  kulkee lähinnä saariston 
ulkoreunan tasalla, joten sijain nsa puolesta 
Kopparfuruskärin länsikärjestä voi nähdä 
monipuolista ja mielenkiintoista muu olin-
nustoa. 

 

Kuva 218. Vierasvenelaituri on iso ja tukeva. 

Kuva 219. Linjataulu ohjaa Rönnskäriin Kuva 220. Lähistön saaria ja kareja Kuva 221. Lahdenpoukamaa 
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Kynsiluoto            7015070:3225177 

Kohteen kuvaus: Vaasan kaupungin ulkoilu- ja virkistysalueena toimiva pienehkö saari Gerbyn venesataman edustalla. 
Saaren rannoilla kasvaa korkea leh puusto ja sisäosissa satoja vuosia vanha k uusimetsä. Saaren ympäri kiertää pieni 
polku, jonka varrella on kaksi nuo opaikkaa, uimaranta ja korkeahko laituri. Monimuotoinen vanha metsä meren ran-
nalla takaa hyvät mahdollisuudet lintujen havainnoin in. 

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on matkaa lähimpänä saarta olevaan Gerbyn venesatamaan noin 6,8 km. Matkaa 
satamasta Kynsiluotoon on noin 700 metriä suuntaan WNW (länsiluode). Laituri on s aaren itärannalla ja uimaranta 
etelärannalla. Saarelle ei ole maan eyhtey ä. Talvisin voi saareen mennä jäitä pitkin omalla vastuulla. 

Palvelut: Laituri, uimaranta, kaksi nuo opaikkaa. 

Paras aika retkeillä: Lähinnä avovesikauden ajan. Kevä alvella toimii 
myös poten aalisena pöllöretkikohteena. 

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä kohteesta on tode u pesivän 
yli 120 lajia, joten pesimäaikaan voidaan täälläkin nähdä varsin monipuo-
lista lajistoa. Erityises  sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien lajisto 
ovat näkyväs  eduste una. Saaressa on useana vuonna pesinyt mm. nuo-
lihaukka ja jopa elinympäristönsä suhteen vaateliaana pide y pohjan kka 
on havai u pesimäaikana runkoja kopu elemassa. Atlasruutu: 701:322  

Muuton aikainen linnusto: Rannikon kiihkein muu orei  kulkee lähinnä 
saariston ulkoreunan tasalla, mu a sijain nsa puolesta Kynsiluodostakin 
voi nähdä monipuolista ja mielenkiintoista muu olinnustoa. 

 

Kuva 222. Yksi Kynsiluodon gril-

lauspaikoista 

Kuva 223. Metsän kasvillisuu a Kuva 224. Luontopolku Kuva 225. Rantaruovikoita 
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Gerbyberget           7015485:3226346 

Kohteen kuvaus: Täytemaamäki, joka on ai koinaan toiminut laske elurinteenä. Nykyisin mäkeä käytetään lähinnä 
pulkkamäkenä sekä alamäkimaastopyörilyyn. Rinteillä kasvava puusto alkaa hiljalleen haitata näkyvyy ä, mu a muu-
ten mäen laki toimii korkeutensa vuoksi mainios  lintujen muutonseurantakohteena. 

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta lähde äessä aja ensin Pitkäkatua pohjoiseen noin 1 km ja käänny en päästä oikealle 
Järvikadulle. Aja noin 300 metriä ja käänny Järvikadun päästä vasemmalle Gerbyn elle. Noin 700 metrin jälkeen kään-
nyt vasemmalle Alska elle (724) ja ajat sitä noin 2,4 km ja käänny valoristeyksestä vasemmalle Gerbyn ranta elle. 
Aja noin 2,8 km ja käänny oikealle koh  Gerbyberge ä. Aja noin 300 metriä. Mäki on aivan en vieressä vasemmalla 
puolella. 

Palvelut:  Pulkkamäki 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuussa 

Pesimälinnusto: Noin viiden ki lometrin sä-
teellä tästä kohteesta on tod e u pesivän yli 
120 lajia, jot en pesimäaikaan voidaan täällä-
kin nähdä varsin monipuolista lajistoa. Mäen 
tuntumassa pesii jonkin verran puoliavoimen 
ympäristön varpuslintuja ja läheisessä havu-
metsässä tyypillistä havumetsien lajistoa. 
Seudun muu linnusto muodostuu lähinnä  
sisäsaariston ja taaja man peruslajistosta. At-
lasruutu: 701:322 

Muuton aikainen linnusto: Sisäsaaristo le-
vi ää muu orei t melko laajalle alueelle, 
mu a hyvänä muu opäivänä tästäkin voi 
päästä näkemään mielenkiintoisia lajeja ja 
mukavia lintumääriä. 

 

Kuva 226. Täytemaamäkeä käy ävät nykyään lähinnä vain 

alamäkipyöräilijät, joiden tekemiä polkuja ja hyppyrirakennel-
mia  on rinteessä paljon. 

Kuva 227. Tie huipulle Kuva 228. Saaristomaisemaa Kuva 229. Metsämaisemaa 

 



75 

På              7012522:3227071 

Kohteen kuvaus: Palosaaren kaupunginosan luoteiskulmauksessa sijaitsevan På n jätevedenpuhdistuslaitoksen pur-
kuputki laskee mereen Varisselän kupeessa. Lämmin purkuvesi ylläpitää sulapaikkaa useimmiten lähes koko talven. 
Sula-alue laajenee keväällä myös nopeas , jolloin ensimmäisten kevätmuu ajien joukossa tulevat lokki- ja sorsalinnut 
kerääntyvät tänne lepäilemään. Kohde on parhaimmillaan huh kuussa, mu a lintuja näkyy kyllä ympäri vuoden. Si-
jain  lähellä keskustaa ja parkkipaikka aivan rannassa sopivat myös kiireiselle kaupunkilaiselle, joka voi arkiaamuisin-
kin poiketa paikalle muu oa seuraamaan ennen työpäivän alkua. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta Kirkkopuis kkoa pitkin Pa-
losaarelle. Tie vaihtuu Wol eksi. Aja amma korkeakoulun vie-
ressä olevista liikennevaloista suoraa, kunnes e kapenee ja 
muu uu hiekka eksi. Pian tämän jälkeen vasemmalla puolella 
näkyy meri ja rantaan kääntyy Varisselänkadun risteyksen kohdas-
sa lyhyt enpätkä joka vie pienelle parkkialueelle. 

Palvelut: Parkkipaikka, veneenlaskupaikka. 

Paras aika retkeillä: Huh kuu on ehdo omas  parasta aikaa. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 120 eri lintulajista muodostuen lähinnä asutusalueen 
ja sisäsaariston linnustosta. Tavanomaisimpia pihapiirien pesimäla-
jeja ovat mm. kirjosieppo, tali ainen, varpunen, naakka ja harakka. 
Pikkuvarpusia pesii runsaas  lähistön ko araispöntöissä ja loppu-
kesällä näkee mones  kyhmyjoutsen– ja silkkiuikkupoikueita uivan lähivesillä. Atlasruutu: 701:322  

Muuton aikainen linnusto: Useimmiten helmi-maaliskuussa voi sulan reunalla lepäilevien harmaa- ja merilokkien jou-
kosta löytää hyvällä onnella vaikkapa isolokin. Ensimmäiset laulu- ja kyhmyjoutsenet, isokoskelot ja telkät tulevat jo 
maaliskuun lopulla ja huh kuun alusta alkaen sula-alueella lajikirjo on ensimmäisten lämpimien ilmavirtausten myötä 
jo moninkertaistunut. Joukossa liikkuvat niin uivelot, tavit, pikkulokit, meriharakat kuin rantapuissa laulavat ko arai-
set ja yli muu avat kiurutkin. Yleensä vapun jälkeen kohteen merkitys häviää, kun meri on vapautunut jääkentästä ja 
linnut ovat päässeet reviireilleen. 

Harvinaisuudet: Pikku-uikku, isolokki.  

Kuva 231. Sula-alue laajenee nopeas  Kuva 232. Rannan puistoalue a Kuva 233. Alkukeväinen sula-alue 

Kuva 230. Näkymää Vaskiluodon suuntaan 
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Onkilah             7011960:3228239 

Kohteen kuvaus: Tiimalasin mallinen meren lah  sijaitsee aivan Vaasan keskustan tuntumassa, keskustan ja Palosaa-
ren kaupunginosan välissä. Rannat ovat puistomaisia ja niitä pitkin kiertää kevyen liikenteen ulkoilurei . Osa rannois-
ta on ka ruja pengerryksiä ja os alla kasvaa järviruokovyöhyke. Palosaaren puoleisesta rannasta puolet on hoide ua 
nurmikkoa nuorine istutuspuineen.  Toisen puoliskon rantaa koristaa komea lehmusrivistö ja sen takana koivuvaltai-
nen leh metsä. Kaupungin puoleisella rannalla on niin ikään koivuvaltainen leh metsä, sekä ny emmin uusi raken-
ne u puistoalue. Lahtea ruopa in 2000-luvun alussa ja ruoppausjäte kerä in keskustan puoleiselle rannalle penger-
re yyn lietealtaaseen. Altaasta tuli hetkessä loistava kahlaajapaikka. Altaan vieressä olleet rikkaruohojen valtaamat 
multakasat puolestaan houku elivat mm. klejä ja muu oaikaan sinirintoja. Lietealtaan kuive ua on alue vuosi en 
2009–2011 aikana peite y ja maisemoitu puistoalueeksi. Runsaimmat lintukerääntymät ovat jä iden lähdön aikaan 
keväällä, jolloin lahdelle saa aa laskeutua jopa tuha nsi ain naurulokkeja ja kalalokkeja. Sulan reunalla uiskentelee 
tuolloin myös mm. sotkia, sorsia, telkkiä ja nokikanoja.  

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta pohjoiseen es imerkiksi Kirkkopuis kkoa pitkin, kunnes junanradan ylityksen jäl-
keen näet Onkilahden oikealla puolella. Jatka valoristeykseen as  ja käänny oikealle Onkilahdenkadulle. Parkki laa on 
valoristeyksen ja huoltoaseman välissä en oikealla puolella. Myös keskustan puoleisella rannalla Onkilahtea on park-
kialue Pitkäkadun päässä. 

Palvelut: Leikkipuisto, koirapuisto, huoltoasema, retkipöytä.  

Paras aika retkeillä: Maaliskuun lopulta-marraskuulle jäiden tuloon as . 

Pesimälinnusto: Lahden rantametsiköissä on monimuotoinen ja runsas leh – ja sekametsien varpuslintukanta, jota 
täydentävät asutusalueen tyyppilajit, kuten varpunen, pikkuvarpunen, tervapääsky ja ko arainen. Rantametsiköiden 
pesimälajistosta mielenkiintoisimpina lajeina maini akoon kultarinta, kli ja urpiainen. Seudun pesimälajisto viiden 
kilometrin säteellä koostuu noin 120 eri lintulajista. Atlasruutu: 701:322  

Muuton aikainen linnusto: Keväällä lahdelle kerääntyy etenkin lokkeja sekä jo nkin verran vesilintuja, syksyllä ranta-
pensaissa liikkuu varpuslintuja, kanadanhanhia ja kalalokkeja ruokailee nurmikolla toisinaan jopa satoja. 

Harvinaisuudet: Rantakurvi, musta ira, heinäkurppa, taigauunilintu, mustaleppälintu, liejukana. 

Kuva 234. Onkilah  Kuva 235. Kanadanhanhia Kuva 236. Ruovikkorantaa 
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Vaskiluodon satama         700993:3225411 

Kohteen kuvaus: Vaskiluodon satama-alue on aida u alue, jonne vaaditaan kulkulupa. Kuitenkin satamaterminaalin 
vieressä on avoin por , josta pääsee melko lähelle satama-altaaseen laskevan voimalaitoksen jäähdytysveden purku-
paikkaa. Voimakas virtaus pitää talvisin avoinna sulapaikkaa satama-altaan pohjukassa. Aidan läpi tai mones  aidan 
viereen talvisin kerääntyvän auratun lumikasan päältä pääsee näppäräs  tarkkailemaan satama-altaaseen talveh -
maan jääneitä vesilintuja. Vaskiluodon teollisuusmiljöössä kanna aa liikkua laajemminkin, sillä mielenkiintoisia lajeja 
voi nähdä ympäri vuoden. Vaskiluodon pohjoisosan metsissä kulkee ulkoilurei verkosto monine mielenk iintoisine 
lajeineen, joten tarkkaavainen retkeilijä löytää pelkästään Vaskiluodon alueelta jo huoma avan määrän eri lintulajeja. 
Monet harvinaisuushavainnot ovat ajalta jolloin Vaskiluodossakin on ollut jokin kahlaajia houkutellut liejuallas. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta Vaasanpuis kkoa lounaaseen. Käänny sillan jälkeen oikealle ja aja en päässä ole-
vaan satamaan, jonne on keskustasta matkaa noin 3,3 km. 

Palvelut: Kuntorata, satamakahvila, hotelli, huvipuisto, kylpyläho-
telli, veneenlaskupaikat pienvenesatamissa, jne. 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden. 

Pesimälinnusto:  Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, teolli-
suusalueiden, sisäsaariston, sekä havu-, leh - ja sekametsien lajis-
toa. Atlasruudut: 701:322 ja 700:322  

Muuton aikainen linnusto: Muu oaikoina sataman edustalle ke-
rääntyy jonkin verran vesilintuja, sekä huoma avia määriä lokki-
lintuja. Enemmistönä ovat sinisorsa ja isokoskelo sekä harmaa- ja 
kalalokki. Satamaan jää ajoi ain talveh maan myös tukkasotkia ja 
pikku-uikkukin useana vuonna. Petolinnuista etenkin merikotka, 
huuhkaja ja kanahaukka harventavat satamaan kerääntyny ä ke-
sykyyhkyjen, sinisorsien ja varislintujen armeijaa. 

Harvinaisuudet: Viiriäinen, pikku-uikku, mustakaula-uikku, avose , valkoperäsirri, rantakurvi, isolokki, ruusulokki, 
pikku ira, lunni, turturikyyhky, kuningaskalastaja, nummikirvinen, lapinuunilintu, morsiosorsa, amerikanhaapana, sit-
ruunavästäräkki. 

Kuva 238. Satama-allas Kuva 239. Jäinen kevät Kuva 240. Kuntoradan metsää 

 

Kuva 237. Mustaleppälinnun lentopoikanen 
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Pilvilampi            7010160:3234789 

Kohteen kuvaus: Pilvilammen ulkoilu- ja virkistysalue ihastu aa luonnossa liikkujaa monipuolisuudellaan kaikkina vuo-
denaikoina. Alue on laajuudeltaan lähes 700 hehtaaria sisältäen mm. kauniin järven ja monipuolisia metsiä, sekä ka a-
va polku- ja latuverkoston. Alueella ulkoilurei stön varrella on taukopaikkoina Aurinkolaavu, Kivijärven laavu sekä Pil-
vimaja. Yleiskar oja alueen reiteistä on myytävänä Ris nummen Teboililla, autovuokraamo Eurocarissa ja Vaas an 
matkailutoimistossa. Latujen ja metsä- ja luontopolkujen opasteet sijaitsevat KWH:n parkkipaikan väli ömässä lähei-
syydessä, jossa on parkki laa myös ulkoilijoille.  

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta Kokkolan suuntaan (E8) noin 5,5 km ja käänny Botniahallin valoristeyksestä oikeal-
le Vanhan-Vaasan suuntaan Vesilaitoksen elle (7173). Aja noin 3,4 km ja käänny vasemmalle Kappelinmäen elle. Aja 
miltei en päähän noin 0,8 km ja käänny KWH Pipen parkkialueen reunasta jyrkäs  vasemmalle. Aja noin 100 metrin 
päässä olevalle pysäköin alueelle. Tämä on yksi kolmesta Pilvilammen alueen retkeilijöille varatuista paikoitusalueis-
ta. Toinen vaihtoehto on kääntyä edellä mainitulta Vesilaitoksen eltä 1,9 km kohdalla vasemmalle huonos  merkitylle 
pikku elle, jonka päässä (noin 0,5 km) on paikoitusalue. Kolmas vaihtoehto on lähteä Rörvikinkujalta Vaasan Höstve-
deltä, mu a siellä paikoitusmahdollisuudet ovat vain pieniä syvennyksiä en reunassa. 

Palvelut: Laavut, luontopolku, latuverkoston kuntoa ylläpitää Vaasan 
Latu ry.  

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden 

Pesimälinnusto: Alueella pesii todennäköises  yli sata eri lintulajia, 
jotka koostuvat lähinnä havumetsien ja järven perus lajistosta. Mie-
lenkiintoisina lajeina maini akoon kuikka, pohjan kka ja huuhkaja. 
Alueen metsät ovat erityises kkojen ja pöllöjen suosiossa. 

Muuton aikainen linnusto: Pilvilammen alue a ei ole varsinaises  
käyte y koskaan muuton tar kkailuun, mu a sopivalta rantakiveltä 
kiikaroimalla voi hyvinkin pääs tä näkemään mantereen yllä kulkevaa 
muu orei ä. Alueen metsissä kuulee keväisin lukuisten muu omat-
kallaan lepäämään pysähtyneiden muu olintujen laulua ja järvellä 
lepäilee myös jonkin verran vesilintuja.  

Harvinaisuudet: Kuukkeli 

Kuva 241. Penkki polkuverkoston varrella 

Kuva 242. Pumppuasema Kuva 243. Jäätyny ä järven selkää Kuva 244. Oja metsässä 
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Öjen             7007792:3225755 

Kohteen kuvaus: Öjen on no in 26 km² laajuinen vanhan metsän alue aivan Vaasan keskustan läheisyydessä. Pääosa 
alueesta on vanhaa kuusivaltaista havumetsää, joka on paikoin soistunu a. Metsämaisema vaihtelee rehevistä ranta-
lehdoista karuihin kalliomänniköihin. Alueella on noin 5 km mi ainen luontopolku, jonka varrella on opastauluja sekä 
nuo opaikka. 

Ajo-ohjeet: Aja Vaasan keskustasta Vaasanpuis kkoa (6741) länteen 
koh  Sundomia noin 4,2km. Käänny vähän matkaa Myrg rundin sillan 
jälkeen oikealla olevalle levähdyspaikalle, johon voi pysäköidä auton. 
Kävele lännen suuntaan kulkevaa Öjenin etä noin 400 metriä, kunnes 
lumenkaatopaikan jälkeen vasemmalle lähtee opaste u polku. 

Palvelut: Luontopolku ja tulentekopaikka.  

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuussa 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koos-
tuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, sisäsaariston 
sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Öjenin alue on enimmäkseen melko 
iäkästä havumetsää, joten alueen pesimälajisto koostuu lähinnä tyypil-
lisestä havumetsien peruslajeista, kuten, peippo, metsäkirvinen, l-
tal , punarinta, rau ainen ja hippiäinen. Vähälukuisemmista lajeista 
Öjenissä pesii ainakin metso, pyy, korppi, pohjan kka sekä varpuspöllö 
ja helmipöllö. Atlasruutu: 700:322  

Muuton aikainen linnusto: Vanhan metsän siimeksessä ei ole erityisiä 
muutonseurantapaikkoja, mu a etenkin kevätmuuton aikaan metsässä 
kuulee lukuisten muu omatkallaan lepäämään pysähtyneiden muu o-
lintujen laulua. Yksi kevään kuuluvimmista, mu a harvemmin näin ete-
lään pesimään jäävistä linnuista on varmas kin järripeippo. Sen ryystä-
vää laulua kuulee metsissä etenkin huh -toukokuussa. 

 

Kuva 245. Kosteikon kasveja 

Kuva 246. Nuo opaikka Kuva 247. Pitkospuut johtavat suolle Kuva 248. Pitkospuut metsässä 
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Sundominlah : Ryövärinkari, Tuovilanjokisuu, Risön metsä ja Suvilahden en nen kaatopaikka 

Ryövärinkari: 7006076:3231202, Tuovilanjokisuu: 7005224:3231473, Risön metsä: 7006563:3232366, Suvilahden en -
nen kaatopaikka: 7007328:3231473 

Kohteen kuvaus: Metsähallituksen 2000-luvulla rakentama 
lintutorni Ryövärinkarin kupeessa tarjoaa hienot näkymät 
Sundominlahdelle. Tornin vieressä on myös tulentekopaikka 
ja kuivakäymälä. Toinen matalampi ja vanhempi lintulava 
sijaitsee aivan Tuovilanjoen suulla. Sundominlah  käsi ää 
Vaasan Eteläisen kaupunginselän eteläosan. Se on siis lähes 
kaksi kilometriä leveä reheväkas vustoinen merenlah  Vaa-
san kaupungin kupeessa, johon laskevat mm. Laihianjoki ja 
Sulvanjoki. Sundominlah  on sekä merki ävä lintujen muu-
tonaikainen levähdysalue, e ä pesimälinnustoltaan kansain-
välises  arvokas lintuvesi. Alueen heä järviruoko- ja järvi-
kaislakasvusto kasvavat loppukesään mennessä varsin kor-
keaksi pei äen tehokkaas  näkyvyy ä lahdelle. Syksyllä jo 
elokuun lopulla alkava vesilintujen metsästys ajaa lahdella 
lymyilevät vesilinnut muihin maisemiin, joten kevät ja al ku-
kesä ovat tällä alueella ehdo omas  parasta retkeilyaikaa. 
Yksi Sundominlahden tunnusmerkkejä on keväisin ja syksyisin ruokailemaan kerääntyvät tuhannet hanhet, joutsenet 
ja kurjet. Lahden itäreunalla alue a täydentää val on omistama Risön metsäalue. Osa metsästä on jokseenkin luon-
nonmukaisena säilyny ä var unu a ja ikääntyvää kuusivaltaista havusekametsää. Nuoremman metsän osiota on 
2000-luvulla pyri y ennallistamaan mm. harventamalla ja lisäämällä lahopuun määrää. Sundominlahden itärannalla 
puolestaan komeilee korkea kukkula. Se on Suvilahden en nen kaatopaikka, joka sulje in jo vuonna 1999. Valtaisaa 
jätekasaa peitellään mm. lentotuhkalla ja erilaisilla maakerroksilla. Maisemoin töiden valmistumisajankohdasta ei ole 

etoa. Alueella on rikkaruohostoisia rinteitä ja multakasoja, jotka houku elevat monenlaisia avomaan varpuslintuja 
levähtämään erityises  muu oaikoina. Kaatopaikan laelta on hyvä näkyvyys Sundominlahdelle, joten se toimii maini-
os  muutonseurantapaikkana. Alueelle johtavalla ellä on puomi, joten jätäthän auton sen ulkopuolelle, e et jää 
loukkuun. Kaatopaikan ympäri kiertää pieni e, joka kanna aa käydä kävelemässä ympäri.  

 

Kuva 250. Näkymää Ryövärinkarilta Kuva 251. Pitkospuut ruovikossa Kuva 252. Kaatopaikalta 

Kuva 249. Mustarastas on yleinen rantametsissä 
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Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on suorin e lähteä Kaup-
papuis kkoa pitkin etelään ja ajaa moo ori etä, kunnes 
noin 4,6 km kohdalla tulee ramppi Vanhaan-Vaasaan. Ram-
pista noustaan ylös ja käännytään oikealle Yhdys elle. Aja 
Yhdys etä noin 400 metriä ja käänny oikealle suuntaan 
Gamla Hamnvägen. Jatka noin 650 metriä, kunnes tul ee 
vii a lintutorni oikealle. Aja metsä etä pitkin noin 450 
metriä en sen ampumaradan parkkipaikalle. Voit jä ää 
auton tähän ja jatkaa kävel len risteyksestä oikea lle noin 
1,0 km, kunnes oikealle kääntyy viitoite u pitkospuupolku 
Ryövärinkarille. Tuovilanjokisuun lavalle löydät jatkamalla 
metsä etä vielä noin 300 metriä vanhalle parkkipaikalle 
josta jatkat rantapengertä pitkin vielä 430 metriä. Tälle 
vanhalle parkkipaikalle pääset myös toista kau a käänty-
mällä Latokartanon eltä (715) ennen ABC-huoltamon lii-
kenneympyrää Koulu lan risteyssillalle, joka on yksikaistai-
nen silta moo ori en yli. Aja en päähän pellon reunaan, 
käänny oikealle ja aja en päähän. Tie on ajoi ain huono-
kuntoinen. Suvilahden en selle kaatopaikalle löydät, kun 
käännyt Yhdys eltä Suvilahden suuntaan. Aja noin 400 
metriä ja käänny vasemmalle Leka elle. Aja sitä noin 200 
metriä ja pysäköi auto parhaaksi katsomallesi paikalle en-
nen puomia. Jätevuori näkyy puomille. 

Palvelut: Nuo opaikka, lintutorni, kuivakäymälä. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a erityises  
keväällä huh -toukokuussa ja syksyllä elo-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Sundominlahden pesimälajistoon kuulu-
vat tyypillisimpinä kosteikkojen asukkaina lukuisia sorsa ja 
lokkilajeja sekä kahl aajia ja varpuslintuja. Yleisimpiä ovat 
ruokoker unen, pajusirkku, sinisorsa ja tavi. Varpuslinnuis-
ta erikoisimpana viiksi mali ja petolinnuista ruskosuohaukka. Uudistulokkaana kesällä 2011 havai in Sundominlah-
della kaatopaikan kupeessa myös pesää rakentava pussi ainen. Kaiken kaikkiaan noin viiden kilometrin säteellä koh-
teesta pesii jopa 130 eri lintulajia. Atlasruutu: 700:323  

Muutonaikainen linnusto: Sundominlah  on muu oaikoina eri äin merki ävä etenkin vesilintujen ja kahlaajien le-
vähdysalue. He  jäiden läh essä joutsenet valtaavat koko lahdenpohjukan ja joukkoon kerääntyy sadoi ain noki-
kanoja, merihanhia, sinisorsia, haapanoita, taveja sekä muita sorsa- ja sotkalintuja. Avovesialueelle kerääntyy keväisin 
mm. sadoi ain isokoskeloita. Sulvanjoen suisto sekä Ryövärinkarin pohjoispuolella oleva matala lieteranta puolestaan 
houku elevat toukokuun alkupuolella etenkin satoja kahlaajia, kuten suokukkoja, liroja ja valkovikloja. Loppukesällä 
etelästä tulee säännöllises  harmaahaikaroita pohjoiseen ruokailemaan. Tuolloin lahdella saa aa nähdä niitä jopa 
parikymmentäkin samalla kertaa. Syksyisin lahdelle kerääntyy tuhansien sorsien lisäksi mm. tuhansien merihanhien 
joukko, jotka lähtevät muu omatkalle sorsastuskauden alkaessa elokuun lopulla (20.8. klo.12:00). 

Harvinaisuudet: Harvinaisimpia Sundominlahdella havai uja lajeja ovat: Pikkujoutsen, kiljukotka, jalohaikara, musta-
pyrstökuiri, mustakaulauikku, mandariinisorsa, ibe nhanhi, haarahaukka, arosuohaukka, lampiviklo, isolokki, sepel-
tasku, taigauunilintu, valkopää ainen, pussi ainen ja mustaotsalepinkäinen. 

Kuva 253. Ryövärinkarin lintutorni 

Kuva 254. Tuovilanjokisuun lintulava Kuva 255. Kevä alvella Kuva 256. Harmaahaikara  
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Öjberget            7004123:3225763 

Kohteen kuvaus: Öjberget on noin 280 hehtaarin suuruinen virkistys- ja ulkoilualue. Mäkeä on laske elurinteen koh-
dalta korote u täytemaalla ja huipulle on rakenne u tukeva näkötorni. Öjberge n alueen kehi ämistyössä on huomi-
oitu luonnon erityispiirteet, luonnonhistorialliset kohteet sekä suojelualueet, siksi alue onkin mainio retkeilyalue niin 
kesä kuin talvi aikaankin. Alueella kiertää runsas latuverkosto, sekä 2,5 km mi ainen luontopolku, jonka varrella olevat 
kyl t kertovat alueen mielenkiintoisesta luonnosta ja historiasta. Luontopolku alkaa parkkipaikan kupeessa olevalta 
infotaululta ja pää yy laske elurinteen huipulla näkyvälle näkötornille. Tornin korkein taso sijaitsee 65 metriä meren-
pinnan yläpuolella ja sieltä on upeat näkymät mm. Söder ärdenille ja Vaasan ympäristöön. Torni sopii korkeutensa 
vuoksi erityisen hyvin muuton tarkkailuun.  Etenkin suurten lintujen, kuten kurkien, joutsenten ja hanhien sekä peto-
lintujen, kyyhkyjen ja varpuslintujen havainnoin in paikka on oivallinen. Söder ärdenin pelloilla lepäilee syksyisin elo-
lokakuussa tuhansi ain kurkia, jotka yöpyvät aina saaristossa parinkymmenen kilometrin päässä lännessä. Mahtavien 
äänekkäiden parvien ilta- ja aamulentojen seuraamiseen on Öjberge n torni havai u hyväksi paikaksi.  

Ajo-ohjeet: Aja Vaasanpuis kkoa pitkin länteen koh  Sundomia (7,9 km), e muu uu Vaskiluodossa Myrgrundin eksi 
ja Sundomissa Sundomin eksi. Käänny Sundomissa ennen kirkkoa vasemmalla Öjbergin elle ja aja sitä noin 850 met-
riä, kunnes tulet ulkoilualueen parkkipaikalle. Torni näkyy laske elurinteen huipulla. 

Palvelut: Näkötorni, laske elurinne, valaistut ladut ja rinnekahvio. 

Paras aika retkeillä: Keväällä maaliskuun loppupuolelta toukokuulle ja syksyllä elo-lokakuussa. Keskikesällä ja talvella 
yleensä melko hiljaista. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taa-
jama-alueiden, viljelysalueiden, sisäsaariston sekä monen ikäisten havu- ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu: 700:322 

Muuton aikainen linnusto: Söder ärdenillä on muu oaikoina vilkas lintujen liikehdintä, sillä peltoaukea toimii 
muu orei en risteyksenä. Sieltä muu orei t jakaantuvat pääsääntöises  luoteeseen, koilliseen ja etelään. Tämä 
muu orei en jakaantuneisuus näkyy erityisen hyvin peltoaukean pohjoisreunalla olevalta Öjberge ltä. Lajikirjo on 
lähes kaiken ka ava, sillä oikeastaan vain selkeimmin merellä muu avia lajeja ei Öjberge ltä havaita. 

 

 

Kuva 257. Näkymiä Söder ärdenille... Kuva 258. Vaasan saaristoon... Kuva 259. ja Vaasan keskustaan. 
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erö ärden           7001684:3221920 

Kohteen kuvaus: erö ärden on pitkä ja kapea meren lah  Söder ärdenin länsipuolella. Lahden pohjukkaan pääsee 
helpos  autolla aivan rantaan as . Lahdella lepäilee avovesikauden aikaan jonkin verran vesilintuja. Erityises  uikkula-
jeja, kuten silkkiuikkuja, härkälintuja ja mustakurkku-uikkuja. 

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on U erö ärdenille matkaa noin 13 km. Aja Vaasanpuis kkoa pitkin länteen koh  
Sundomia, e muu uu Vaskiluodossa Myrgrundin eksi ja Sundomissa Sundomin eksi. Käänny noin 12km jälkeen Sö-
der ärdenin kupeessa oikealle Långskäre n suuntaan ja aja noin 1km, kunnes jyrkän S-mutkan kohdalla en oikealla 
puolella on parkkitaskun tapainen sekä laituri lahden pohjukassa. 

Palvelut: Laituri, parkkitasku. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a eri-
tyises  keväällä jäiden lähdön aikaan huh -
toukokuussa. 

Pesimälinnusto: Lahdella pesii runsaas  mm. uikkuja 
ja sorsalintuja. Lähiseudun pesimälinnustoon kuuluu 
kuitenkin noin 130 eri lintulajia. Atlasruutu: 700:322  

Muuton aikainen linnusto: Lahdella lepäilee muu o-
aikoina erityises  vesilintuja, kuten tukkasotkia ja 
sinisorsia, sekä lokkeja ja iroja. Läheisillä Söder är-
denin pelloilla syksyisin lepäilevät suu ret kurkimää-
rät, jotka alkaa kerääntyä elokuun alusta läh en 
määrien ollessa suurimmillaan syys-lokakuun vaih-
teessa noin 7000-8000 yksilöä. Söder ärdenin sijasta 
kurjet yöpyvät aina saaristossa parinkymmenen kilo-
metrin päässä lännessä. Mahtavien äänekkäiden 
parvien ilta- ja aamulennot kulkevat suurelta osin 

erö ärdenin yli, jonka seuraaminen on vaiku ava 
luonnonnäytelmä.  

 

Kuva 260. Lahden rantoja. 

Kuva 261. Lahden selkää. Kuva 262. Yleinen laituri Kuva 263. Rantasipi 
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Söder ärden           7001061:3225227 

Kohteen kuvaus: Söder ärden on yksi maailman tunnetuista 176:stä meteorikraa erista. Se on muodostunut arviolta 
520 miljoonaa vuo a si en. Lähes ympyrän muotoinen; halkaisijaltaan noin 5-6 kilometriä leveä alue oli vielä sata 
vuo a si en merenlahtena.  1920-luvulla Söder ärdenin avaraa suolakeu a ryhdy in voimaperäises  kuiva amaan, 
ja näin saa in ensiluokkaista peltomaata. Kuivatustyöt valmistuivat vuonna 1927 ja viljelyn käynnisty yä alueelle ra-
kenne in myös paljon latoja. Enimmillään latoja oli Söder ärdenillä 1940-luvulla noin 3000. Kylän uusjaon seuraukse-
na on Vaasan puoliskolta suurimmalta osin hävite y ladot; Mustasaaren puolella on jäljellä vielä rippeitä 
"latomerestä". Nykyisin tehoviljelty peltoalue käsi ää noin 2300 hehtaaria. 

Söder ärdenin peltoaukean keskellä sijaitsevan Metoriihen vieressä on vuonna 2009 valmistunut lintutorni. Alue a 
voi tarkkailla myös Mustasaaren Sulvan puolella olevasta niin sanotusta pumppuaseman tornista, taikka Söder ärde-
nin pohjoisreunalla olevan Öjberge n laske elurinteen huipulla olevasta näkötornista.  

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on Meteoriihen lintutornille matkaa 13,3 km. Aja Vaasanpuis kkoa pitkin länteen koh-
 Sundomia, e muu uu Vaskiluodossa Myrgrundin eksi ja Sundomissa Sundomin eksi. Käänny Sundomissa puisen 

tuulimyllyn jälkeen vasemmalle Näsin elle. Aja sitä 1,5 km ja käänny oikealle Markenin elle. Tie kulkee Öjberge n yli 
ja jatkuu edelleen Marenin enä Söder ärdenin halki. Lintutorni on peltoaukean keskellä Meteoriihen vieressä. Pysä-
köin  Söder ärdenillä on luvallista vain Meteoriihen parkkipaikalla ja kesällä 2010 rakenne uihin parkkitaskuihin. 
Myös Ranta e 673:lta on opasteet Söder ärdenille. 

Palvelut: Lintutorni, parkkitaskut, Obs ervatorio/kesäkahvila Meteoriihi, Ravintola Söder ärden Mustasaaren Sulvan 
puolella Söder ärdenin koilliskulmalla. 

Paras aika retkeillä: Keväällä maaliskuun loppupuolelta kesäkuun alkupuolelle ja syksyllä elokuulta lokakuun loppuun. 
Keskikesällä ja talvella yleensä melko hiljaista. Kesäöinä voi kuitenkin kuulla viiriäisen kotkotusta tai nähdä vaikkapa 
saalistelevan suopöllön. Peltopyyt liikkuvat alueella ympäri vuoden. Joinain talvina Söder ärdenillä on nähty mm. tu-
hansi ain urpiaisia, talveh via pulmusia ja tunturipöllökin useana talvena, joten käymisen arvoinen retkikohde ympäri 
vuoden. Talvisin Söder ärdenin teitä ei kuitenkaan aurata, mikä hankaloi aa retkeilyä huoma avas . 

 

 

 

Kuva 264. Meteoriihi ja lintutorni Söder ärdenin keskellä Kuva 265. Näkymää lintutornista 
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Pesimälinnusto: Söder ärdenin pesimälajistoon kuuluvat tyypillisimpinä peltoviljelmien asukkaina: kuovi, töyhtöhyyp-
pä, kiuru, nii ykirvinen, västäräkki, tuulihaukka, varis, pensastasku kivitasku, peltopyy ja peltosirkku. Lähiseudun pesi-
mälinnustoon kuuluu kuitenkin noin 130 eri lintulajia. Atlasruutu: 700:322   

Muuton aikainen linnusto: Söder ärdenillä on muu oaikoina vilkas 
lintujen liikehdintä, sillä peltoaukea toimii muu orei en risteyksenä. 
Sieltä muu orei t jakaantuvat pääsääntöises  luoteeseen, koilliseen ja 
etelään. Lajikirjo on lähes kaiken ka ava, sillä oikeastaan vain selkeim-
min merellä muu avia lajeja ei Söder ärdenillä havaita. 

Alkukeväällä voi lakeudella havaita jopa tuhansia pulmusia. Niiden jäl-
keen tulevat kiurut, töyhtöhyypät ja muut peltojen pesimälajit. Tulvake-
väinä ruokailee alueella runsaas  joutsenia, hanhia, sor sia ja kahlaajia. 
Söder ärden on Lapin tuntureiden eteläpuolella varmin paikka Suomes-
sa onnistua näkemään keräkurmitsoja, joita vo i toukokuun viimeisellä 
viikolla ruokailla mullospelloilla jopa kymmeni äin. 

Pelloilla lepäilee etenkin syksyisin suuret määrät kurkia, joita alkaa ke-
rääntyä elokuun alusta läh en määrien ollessa suurimmillaan syys-
lokakuun vaihteessa noin 700 0–8000 yksilöä. Söder ärdenin sijasta 
kurjet yöpyvät aina saaristossa parinkymmenen kilometrin päässä län-
nessä. Jotkut yöpyvät myös lähiseudun isoilla soilla. Mahtavien äänek-
käiden parvien ilta- ja aamulentojen seuraaminen on va iku ava luon-
nonnäytelmä.  

Harvinaisuudet: Söder ärdenillä nähdään lähes vuosi ain erilaisia pik-
kuharvinaisuuksia, kuten pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, tundrahanhi, 
nii ysuohaukka, arosuohaukka, muu ohaukka, haarahaukka, keräkur-
mitsa ja mustaotsalepinkäinen. Muista alueen harvinaisuushavainnoista 
maini akoon: neitokurki, ruostesorsa, mandariinisorsa, kiljuhanhi, i-
be nhanhi, tunturipöllö, tunturihaukka, aavikkohaukka, punajalkahauk-
ka, turturikyyhky, idänturturikyyhky, mehiläissyöjä, lyhytvarvaskiuru, 
isokirvinen, nummikirvinen, mustapäätasku ja lampiviklo. 

Kuva 266. Lintutorni 

Kuva 267. Söder ärden on erityisen tunne u syksyisin pelloilla lepäilevistä ja saaristossa yöpyvistä kurjista. 
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Vajaan 8000 asukkaan Laihia on pinta-alaltaan suuri, reilun 508 km² laajuinen sisämaa kunta, jonka alueella on melko 
vähän vesistöjä. Vain pieni Laihianjoki luikertelee kaikkine sivuhaaroineen kunnan halki ja tarjoaa etenkin koskikaroille 
talvisia sulapaikkoja. Aivan Laihian ja en sen Jurvan (nykyinen Kurikka) rajalla on suuri Kivi- ja Levalammen tekojärvi. 
Järven Laihian puoleisessa päädyssä on alueemme yksi suurimmista ja hienoimmista suoalueista - Levaneva. Siihen 
yhdistyy myös Kuu onevan alue, jolloin kaikessa laajuudessaan on muodostunut eri äin merki ävä suolintujen pesi-
mä- ja levähdysalueen Pohjanmaalla. Muuten kunnan alueella on varsin vähän erityisiä linturetk ikohteita. Kuitenkin 
laajat viljelys- ja metsäalueet ylläpitävät monimuotoisen peruslintulajiston elämän. 

Kuva 268. Levaneva on ehdo omas  Laihian paras linturetkikohde. 

Laihia 
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Rajavuori            6976705:3242101 

Kohteen kuvaus: Rajavuoren alue on Laihian korkeinta alue a ja se kohoaa noin 80-90 metriä merenpinnan yläpuolel-
le. Näkötornilla on korkeu a 8 metriä ja sieltä on erityisen hyvä näkyvyys lännen suuntaan.  Alueella kulkee 5 km pitui-
nen luontopolku, sekä 50 k m pituinen vaellusrei  (Kurjenkierros), joiden varsilta löytyy mm. laavuja. Vuokra avissa 
on myös Erätupa ja Rajatupa. Alueella on talvisin hiihtorei stö. Tornia lähimmälle laavupaikalle on matkaa noin 800 
metriä. Ympäröivät metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaista kangasmetsää, joka on melko voimallisessa talouskäy-
tössä. Kuitenkin mahdollisuudet mielenkiintoisen metsälajiston havainnoin in ovat kohtuulliset. Onnekas kulkija voi 
törmätä alueella jopa Etelä-Suomesta lähes hävinneeseen kuukkeliin (Perisoreus infaustus). 

Ajo-ohjeet: Aja Laihian keskustasta noin 10 km valta e kolmosta (E12) Tampereen suuntaan. Käänny si en oikealle 
Jurvan suuntaan (687 e) ja aja noin 12,2 km. Käänny oikealle Rajavuoren elle ja aja noin 2,0 km. Torni on en oikeal-
la puolella matalassa mäntymetsässä. 

Palvelut: Näkötorni, retkipöytä, retkeilyrei , laavu, tulentekopaik-
ka, vuokratupa ja sauna. Retkeilykämpän ja saunojen varaukset Lai-
hian kunnanvirastosta: puh. (06)4750411 

Paras aika retkeillä: Kohde sopii erityises  muuton tarkkailuun, 
joten parhaat havainnoin ajat ovat varmas kin keväällä maaliskuun 
loppupuolelta toukokuulle ja syksyllä elo-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälinnusto koostuu lähinnä havumet-
sien peruslajistosta. Kuitenkin viiden kilometrin säteeltä löytyy pesi-
vänä ainakin 110 eri lintulajia. Atlasruutu: 697:324  

Muuton aikainen linnusto: Kohde sopii hyvin ennalta a rvaama o-
mien havaintojen havainnoin in, sillä aivan tornin läheisyydessä ei 
ole erityises  lintuja puoleensa vetäviä kohteita. Kuitenkin Kivi- ja Levalammen tekojärvi on vain 4km idempänä, min-
kä vuoksi Rajavuorelta voi nähdä yllä äviäkin lajeja. Hyvä näkyvyys lännen suuntaan tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla 
rannikon päämuu orei n levey ä sisämaan puolelle. Hyvänä muu opäivänä voi tornista laskea hyviäkin joutsenten ja 
kurkien muu osummia, mu a ne menevät pääsääntöises  kaukana tornista, lähempänä rannikkoa. 

Kuva 270. Talvista metsämaisemaa 

Kuva 269. Lintutorni 

Kuva 271. Tuplalaavu  Kuva 272. Oja talvisessa metsässä 
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Levaneva            6973372:3247224 

Kohteen kuvaus: Levaneva on Natura 2000 -verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue, joka on koko Pohjanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan suurin soidensuojelualue. Sen pinta-ala on noin 33 k m2. Alue muodostuu useista erilaisista keidas-
suolle tyypillisistä rakenteista sekä vieressä laineh vasta Kivi- ja Levalammen tekojärvestä. Laajuutensa ja syrjäisen 
sijain nsa vuoksi alue on säästynyt pellonraivaukselta ja metsäojitukselta. Levanevan poikki kulkee pitkospuut, joka on 
osa Kurjen kierros ni mistä vaellusrei ä. Rei n varrella voi yöpyä Särkisen vanhaan piha piiriin pystytetyssä a itassa. 
Vuonna 1993 peruste ua soidensuojelualue a hoitaa Metsähallitus. 

Ajo-ohjeet: Käänny Porin eltä (E8) pohjoisesta tultaessa vasemmalle 
Jurvan suuntaan. Aja J urvan etä (685) 19, 2 km ja käänn yt pellon 
jälkeen vasemmalle Laihian suuntaan. Aja Laihian etä (687) 3km ja 
käänny oikealle Koivuportaan elle. Tie haarautuu tullessaan Kivi- ja 
Levalammen tekojärven penkereelle. Käänny risteyksestä oikealle ja 
aja suoraan noin 6 km en päässä olevalle pienelle pysäköin alueel-
le, josta löytyy opastekyl  alueen retkeilijöille. 

Palvelut: Lintutorni, laavu, tulentekopaikka, vaellusrei . 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuussa 

Pesimälinnusto: Levaneva on yksi Merenkurkun mielenkiintoisim-
mista lintujen pesimäalueista. Alueella pesivä lajimäärä on noin 100. 
Lajisto koostuu etenkin monipuolisesta vesilinnustosta, kahlaajista ja 
petolinnuista sekä etenkin avomaan ja metsien varpuslinnustosta. 
Alueen erikoisinta pesimälajistoa ovat etenk in maakotka, muu o-
haukka, nii ysuohaukka ja mustapyrstökuiri. Alueella on myös lukui-
sia pikkukuoveja sekä riekkoja. Atlasruutu: 697:324 

Muuton aikainen linnusto: Muu oaikoina Levaneva vetää puoleen-
sa monenlaista linnustoa. Etenkin petolintujen havainnoin in alue 
on mitä parhain. 

Harvinaisuudet: Valkosiipi ira, punajalkahaukka, arosuohaukka, 
nii ysuohaukka, avose , lampiviklo. 

Kuvat 274. Laavu Levanevan reunassa 

Kuvat 275. Lintutornista 

 

Kuvat 273. Levanevan lintutorni 

Kuvat 276. Suomaisemaa Kuvat 277. Pitkospuupolku 
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Maalah  on vain hieman yli 5600 asukkaan kunta, jonka 1955 km² pinta-alasta vain 521 km² on maa-alueita. Maa-
alueella on runsaas  peltoja ja metsiä. Saaristo on eri äin laaja ja monimuotoinen, mu a vedet ovat suurelta osin 
varsin matalia ja eri äin karikkoisia. Lintujen tarkkailuun voisi suositella erityises  vuonna 2011 valmistunu a Gålöre-
nin lintutornia, samana vuonna talkoovoimin korja ua Nojärvträske n lintutornia sekä Bergön saaren länsireunalla 
olevaa Y erbådanin kalasatamaa. Veneilytaitoisille taikka lauskyydin hankkiville suositellaan upeana kokemuksena 
Fäliskäre n luontoasemaa karun kauniissa ja upeassa ulkosaaristossa. 

Kuva 278. Strömmigsbådanin majakkasaari on yksi Maalahden ulkosaariston uloimmista luodoista. 

Maalah  
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Storskäret, Rönnskären        7016366:3187958 

Kohteen kuvaus: Storskäret on avomeren laidalla, Rönnskärin saariryhmään kuuluva suurehko - noin 2,5 kilometrin 
pituinen ja noin kilometrin levyinen saari. Saaren itälaidalla on pieni kalastajakylä, jossa voi nousta maihin. Rannassa 
on opastekyl t ja saaressa kulkee pieni vaellusrei . Saaren eteläpäässä oleva suuri hiekkapohjainen lah  Södra viken 
on retkeläiselle vastustama oman upea uimapaikka. Saaren pohjoisosassa oleva mäki on muinainen hautapaikka ja 
saarella on mm. useita muinaisia jatulintarhoja, majojen pohjia, kompassiruusuja sekä kiviuuni. 

Ajo-ohjeet: Storskäre n saarelle on pitkä (lähes 30 km) ja karikkoinen 
venematka. Lähimpiin satamiin löydät ajo-ohjeet katsomalla kohdista 
Bredskäre n kalasatama, Bredhällanin kalasatama tai Y erbådanin 
kalasatama. Vaasasta on hieman pidempi (noin 40 km), mu a suora 
syvä väylä saaren eteläkärjen tuntumaan. Väylä alkaa Vaasan saaris-
tossa olevan Kopparfuruskäre n länsikärjestä. 

Palvelut: Storskäre ssä olevia yleisiä palveluja ovat retkipöytä, vie-
rasvenelaituri, luontopolku ja tel apaikat. Lintujen pesimärauhan 
turvaamiseksi tulee 1.5.–15.7. välisenä aikana liikkua ainoastaan po-
luilla. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan 

Pesimälinnusto: Saaren pesimälajisto on metsäisyytensä vuoksi mo-
nipuolista ja rannoilla sekä lähiluodoilla pesii runsaas  ulkosaariston 
peruslajistoa. Kaikkiaan alueella pesii noin 80 eri lintulajia. Atlasruu-
tu: 701:318  

Muuton aikainen linnusto: Saaristoalueen poikki ja sivuja viistäen 
kulkee vilkas ja monipuolinen lintujen muu orei . Eduste uina ovat 
etenkin vesi- ja lokkilinnut, mu a myös kahlaajat, petolinnut ja var-
puslinnut. 

 

Kuva 279. Kalastajakylä. 

Kuva 281. Kalastajakylän rantaa 

Kuva 280. Katajanummea 

Kuva 282. Korkeinta alue a. Kuva 283. Södra viken 
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Fäliskäret, Rönnskären         7010493:3187167 

Kohteen kuvaus: Fäliskäret on avomeren laidalla, Rönnskärin saariryhmään kuuluva pienehkö - noin kilometrin pitui-
nen ja vajaan 400 metriä leveä c-kirjaimen mallinen saari. Saarella oleva puinen kellotapulia muistu ava 22 metriä 
korkea tunnusmajakka on Suomen vanh in puinen merimerkki. Saaren kaksi 1800-luvulla rakenne ua luotsiasemaa 
ovat pitkiä yksikerroksisia puutaloja. Vuonna 1967 rakenne u luotsi- ja merivar oasema on kaksikerroksinen ilira-
kennus, joka toimii nykyisin Metsähallituksen hallinnoimana luontoasemana. 

Ajo-ohjeet: Fäliskäre n saarelle on pitkä (noin 23 km) ja karikkoinen venematka. Lähimmät satamat ovat Bredskäre n 
kalasatama, Bredhällanin kalasatama ja Y erbådanin kalasatama Bergössä. Vaasan saaristossa olevan Kopparfuruskä-
re n saaren länsikärjestä lähtee viivasuora kivetön väylä länteen, joka vie suoraan Rönnskärin läpikulkuväylälle, mu a 
matkaa on noin 40 km. 

Palvelut: Fäliskärissä olevia yleisiä palveluja ovat tulentekopaikka, 
vierasvenelaituri ja luontopolku. Lintujen pesimärauhan turvaami-
seksi tulee 1.5.–15.7. välisenä aikana liikkua ainoastaan poluilla. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan 

Pesimälinnusto:  Saaren pesimälajisto koostuu lähinnä tyypillisiistä 
karun ulkosaariston asukkaista, kuten kala-, harmaa, meri- ja sel-
kälokeista, kala-, ja lapin iroista, tukka- ja lapasotkista, haahkois-
ta, pilkkasiivistä, karikukoista, meriharakoista, punajalkavikloista, 
nii y- ja luotokirvisistä sekä variksista ja västäräkeistä. Lä heisillä 
luodoilla pesii myös mm. runsaas  ruokkeja ja riskilöitä. Kaikkiaan 
alueella pesii noin 80 eri lintulajia. Atlasruutu: 701:318  

Muuton aikainen linnusto:  Saaristoalueen poikki ja sivuja viistäen 
kulkee vilkas ja monipuolinen lintujen muu orei . Eduste uina ovat etenkin vesi- ja lokkilinnut, mu a myös kahlaa-
jat, petolinnut ja varpuslinnut. Etenkin kuikkia, kaakkureita, mustalintuja, pilkkasiipiä, haahkoja sekä ruokkeja nähdään 
muutolla runsaas . Fäliskäret tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet merimuutontarkkailuun, sillä vanhan merivar oase-
man tornista on mukava tarkkailla muu oa huonommallakin säällä. 

Harvinaisuudet: Ruostepääsky 

Kuvat 285. Satamalahtea 

 

Kuva 284. Fäliskäret 

Kuvat 286. Vanha ankkuri Kuvat 287. Luontoasema ja pooki 
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erbådan (Bergön kalasatama)      6999498:3201947 

Kohteen kuvaus: Vuonna 1997 rakenne u kalasatama avomeren reunalla. Autolla pääsee aivan rantaviivaan saakka, 
joten huonolla kelillä voi havainnoida vaikka autossa istuen. Voimallista muu oa saa aa mennä myös sataman itä-
puolitse, joten kanna aa tarkkailla myös selustaa säännöllises . 

Ajo-ohjeet: Käänny Ranta etä (673) Vaasan suunnasta tultaessa oikealle Bergön suuntaan (Sjövägen). Aje uasi sitä 
noin 11,2 km tulet lossirantaan . Matkusta lossin kyydissä Bergön saarelle ja aja t ämän jälkeen Bergövägeniä 2,6 km. 
Käänny vasemmalle Hamn adavägenille ja aja noin 5,6 km Y erbådanin kalasatamaan. 

Palvelut: veneenlaskupaikka 

Paras aika retkeillä: Erityises  muu oaikoina huh -toukokuu ja syys-lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä maa-
seututaajaman, sisä- ja ulkosaariston sekä havu ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu: 699:320 

Muuton aikainen linnusto: Kalasataman aallonmurtajalta on hyvät mahdollisuudet merilintujen muutonseurantaan. 
Merimetsot, haahkat, pilkkasiivet, mustalinnut, koskelot, tukkasotkat ja monet muutkin vesilinnut ovat täällä runsaslu-
kuisia muu ajia. Erityises  harvinaiseksi käyvien lapasotkien näkemiseen on täällä hyvät mahdollisuudet. Enimmäk-
seen selän takaa kulkee varpuslintujen muu orintamat, sillä ne mu u avat mieluiten saarten ja mantereen rantojen 
yllä. Avomerelle läh essään varpuslinnut tapaavat nostaa lentokorkeuden silmänkantaman yläpuolella. 

Harvinaisuudet: kyhmyhaahka 

Kuva 288. Hömö ainen 

Kuva 291. Aallonmurtaja 

Kuva 289. Kalalokki Kuva 290. Rantakivikkoa 

Kuva 292. Satama-alue Kuva 293. Kyhmyjoutsen 
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Åminne            6997397:3220879 

Kohteen kuvaus: Åminnen lintutorni sijaitsee Maalahdenjoen suulla venesataman vieressä. Lintutorni on varsin uusi, 
sillä se on vihi y käy öön 17.4.2010. Näkymä tornista on lähinnä etelän - lännen suuntaan Stenskärs ärdenille. Torni 
sijaitsee varsin monipuolisella paikalla, sillä alue a hallitsee metsän, kalasatamahenkisen asutuksen, jokisuiston ruoik-
korantojen ja suojaisan saariston muodostama mosaiikki. Sijain  on myös hyvä Söder ärdenin kau a kulkevaa 
muu orei ä ajatellen. 

Ajo-ohjeet: Vaasan lentokentän suunasta tultaessa aja Ranta etä (673) Maalahden suuntaan 14,0 km ja käänny oike-
alle Åminnen suuntaan (Åminnevägen, e 6792). Aja noin 4,3 km kunnes tulet venesatamaa edeltävälle kentälle. Au-
ton voi pysäköidä kentälle. Torni on kentän lounaiskulmas-
sa. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, lintutorni 

Paras aika retkeillä: Muu oaikoina huh -toukokuussa ja 
syys-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista. Lajisto koostuu 
lähinnä sisäsaariston, taajama-alueiden, viljelysalueiden 
sekä havu ja sekametsien peruslajistosta. Atlasruutu: 
699:322  

Muuton aikainen linnusto: Åminnen pohjoispuolelle jää-
vän mäenharjanteen takana oleva Söder ärdenin peltoau-
kea toimii lintuja puoleensa vetävän magnee n lailla. 
Åminnen sijain  meren rannalla Söder ärdenin eteläpuo-
lella takaa hyvät mahdollisuudet runsaiden lintumäärien 
havaitsemiseen hyvällä muu okelillä. Torni on mielenkiintoinen valinta vaikkapa kurkien, hanhien ja joutsenten muu-
tonseurantaan. Huonoilla muu osäillä ja kiihkeimpien muu oaikojen ulkopuolella tornista näkyy kuitenkin melko vä-
hän lintuja. 

Harvinaisuudet: Mustajalkatylli, ka ohaikara 

Kuva 294. Åminnen lintutorni 

Kuva 295. Näkymä venesatamasta Kuva 296. Jokisuu tornin edustalla Kuva 297. Saaristoa etuoikealla 
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Gålören            6987126:3213816 

Kohteen kuvaus: Matalarantainen meren lah , joka on erityisen hyvä kahlaajalintujen levähdysalue. Kohteeseen ra-
kenne in kesällä 2011 uusi kaksikerroksinen lintutorni. Samaan aikaan myös veneväylä satamapaikkaan ruopa in ja 
venepaikan omistajille sekä lintutornin käy äjille tasoite in parkkipaikat. Sataman pohjoispuolella olevassa ranta-
metsässä kulkee traktoripolku, jonka varrella näkee ainakin kevät ja kesäaikaan paljon l intuja. Yksi rantaruovikoissa 
pesivistä ja ympäri vuoden alueella viihtyvistä erikoisuuksista on viiksi mali (Panurus biarmicus). Rannoilla laiduntaa 
nykyisin ylämaankarjaa. 

Ajo-ohjeet: Vaasan lentokentän suunnasta tulta-
essa aja Ranta etä (673) etelään noin 27,2 km. 
Käänny si en mäen kumpareen päältä oikealle 
Gålörsvägenille ja aja en päässä o levaan pien-
venesatamaan noin 600 metriä. Uusi lintutorni 
näkyy niemen nokassa sataman edustalla. 

Palvelut: Lintutorni.  

Paras aika retkeillä: Huh -toukokuu ja heinä-
lokakuu 

Pesimälinnusto: Gålörenin ympäristössä viiden 
kilometrin säteellä pesii kaikkiaan noin 120 eri 
lintulajia, koostuen sisäsaariston, taajaman, sekä 
havu, seka– ja leh metsien  peruslajistosta. At-
lasruutu: 698:321 

Muuton aikainen linnusto: Alueella levähtää 
muu oaikoina paljon vesilintuja, lokkeja ja kah-
laajia. Sijain nsa puolesta kohde osuu muutenkin 
hienos  rannikon suuntaiselle muu orei lle. 

Harvinaisuudet: Pitkäjalka, Lampiviklo. 

Kuva 298. Gålörenin uusi lintutorni 

 

Kuva 299. Polku rantametsässä Kuva 300. Rantalie eitä Kuva 301. Rantanii yä 
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Nojärvträsket            6976328:3214010 

Kohteen kuvaus: Soistunut ja umpeen kasvava erämaajärvi, joka tarjoaa hyvän pesimäympäristön lukuisille soiden ja 
kosteikkojen lintulajeille. Järvestä lähtevän laskuojan suulle on keväällä 2011 kunnoste u kalaportaallinen pohjapato 
joka näy ää houku elevan myös lintuja peseytymään matalassa virtavedessä. Lintutornia on talkoovoimin kunnos-
te u syksyllä 2011. 

Ajo-ohjeet: Vaasan lentokentän suunnasta tultaessa aja Ranta etä 
(673) noin 24,7 km ja käänny vasemmalle Petolahden suuntaan Norr-
vägenille  (6780).  Aja  noin  6,9  km,  käänny  oikealle  Bjurnäsvägenille  ja  
aja sitä noin 5,3 km ja käänny vase mmalle maalaistalon takapihalle, 
jonne voi pysäköidä ja jatkaa viitoite ua polkua Nojärvträske n lintu-
tornille. 

Palvelut: Lintutorni, luontopolku 

Paras aika retkeillä: Huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Nojärvträske n ympäristössä viiden kilometrin säteel-
lä pesii noin 100 eri lintulajia. Järvellä on monimuotoinen kosteikkolin-
nusto sekä yhtenä erikoisuutena maini akoon järven olevan usean 
nuolihaukkaparin reviiriä. Atlasruutu: 697:321  

Muuton aikainen linnusto: Alueella levähtää jonkin verran vesilintuja 
ja kahlaajia 

 

Kuva 302. Nojärvträske n lintutornia 

suurenne in talkoovoimin. 

Kuva 305. Laskuojan kupeesta Kuva 304. Avovesialue a on niukas  Kuva 303. Järven pohjoisosaa 
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Korsnäs on yli 2200 asukkaan kunta, jonka asukkaista liki 89% puhuu ä idinkielenään ruotsia. Kunnan maapinta-ala on 
noin 240 km². Saaristovyöhyke Korsnäsissä on varsin kapea. Kahden suuren saaren Halsön ja Harvungön lisäksi on vain 
muutamia pieniä saaria ja luotoja. Avomeri on siis hyvin lähellä ja siksi Korsnäsissä käydäänkin paljon tarkkailemassa 
juuri merellä tapahtuvaa lintujen muu oa. Perinteisimpiä muutontarkkailupaikkoja ovat Bräckskäret, Storkors ja Södra 
Björkön. Korsnäsissä on myös useita matalia lah a, jonne kerääntyy etenkin kevätmuuton aikaan runsain määrin vesi-
lintuja, lokkeja ja kahlaajia ruokailemaan ja lepäilemään. Parhaita tällaisista lintujen levähdysalueista ovat Västanlid, 
Brusudden ja Harrström. Pelto- ja petolintujen havainnoin in erityisen hyvä retkikohde on Helenelundin peltoaukea. 

Kuva 306. Harrström on yksi Korsnäsin suosituimmista linturetkikohteista. 

Korsnäs 
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Bräckskäret           6994474:3205147 

Kohteen kuvaus: Vuonna 1962 rakenne u lossiranta Bergön salmessa. Salmen leveys Bräckskäre stä Bergön saarelle 
on noin 1,2 km. Kohde on ollut merki ävällä lintujen muu orei llä ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Nykyisin 
linnut tuntuvat kiertävän tuulivoimalat hieman kauempaa ja havainnoin  on ollut vähäisempää. Talvisin lossipaikalla 
on hyvät mahdollisuudet vaikkapa harvinaisen isolokin havaitsemiseen. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa käänny Ranta eltä (673) Molpen kylän koh dalla oikealle Bergön suuntaan 
(Sjövägen). Aje uasi sitä noin 11,2 km tulet lossirantaan. Aja parkkiin vasemmalle puolelle etä rakennuksen viereen. 

Palvelut: Lossi 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden sillä salmessa pysyy 
avoin sulapaikka lossin ympärivuo sen liikennöinnin vuok-
si. Hyvä muutonseurantakohde maaliskuun lopulta touko-
kuun loppuun sekä syys-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Bergön keskustan ja Bredskäre n välisen 
alueen pesimälajisto koostuu noin sadasta eri lintulajista, 
jotka edustavat pääsääntöises  havumetsien, taajaman 
sekä sisä- ja ulkosaariston peruslajistoa. Atlasruutu: 
699:320  

Muuton aikainen linnusto: Kohde soveltuu hyvin muuton-
seurantakohteeksi, jossa voi nähdä keväisin mm. runsaas  
merikotkia (Haliaeetus albicilla), piekanoja (Buteo lago-
pus), vesilintuja ja etenkin syysmuuton aikaan jopa runsas-
ta varpuslintumuu oa. 

Harvinaisuudet: Pikku-uikku, isolokki, grönlanninlokki, 
riu ira, arosuohaukka,  lapin ainen. 

Kuva 307. Tuulivoimalat 

Kuva 310. Näkymää merelle Kuva 309. Rannan tyrnipensaikkoa Kuva 308. Lossilaituri 
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Molpehällorna           6990277:3199934 

Kohteen kuvaus: Molpehällorna eli Moikipään saari koostuu useasta matalasta yhteen kasvaneesta saaresta. Saarta 
kirjavoi nuoret leh metsät, ruovikot ja umpeen kasvavien merenlah en sokkelot. Saarella on en nen merivar oase-
ma, joka toimii nykyisin luontoasemana. Luontoasemaa voi vuokrata etenkin opaste ujen ryhmien käy öön. Asema-
rakennus on yksikerroksinen, mu a siinä on tähystystorni, joka kohoaa puiden latvojen tasalle avaten hienot näkymät 
merelle ja saaren ylle. Saarella on noin kilometrin pituinen monipuolinen luontopolku. Luontoaseman pihassa on mm. 
kuivakäymälä ja tulentekopaikka. 

Ajo-ohjeet: Käänny Ranta eltä (673) oikealle Bergön suuntaan Molpen kylän kohdalla. Aja Sjövägeniä (6732) noin 10,1 
km, kunnes vasemmalle kääntyy Hamnvägen. Aja en päähän noin 450 metriä. Tästä pääsee joko omalla veneellä tai 

latulla venekyydillä Molpehällornalle, jonne on noin 6 km pituinen hyvin viitoite u venematka lounaan suuntaan. 

Palvelut:  Luontoasema, vierasvenesatama, tulentekopaikka, luontopolku, kuivakäymälä. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a lähinnä huh -lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto koostuu yli 60 leh - ja sekametsien 
sekä sisä- ja u lkosaariston peruslajista. Vesilinnuista yleisimpiä ovat kyh-
myjoutsen, tukka- ja isokoskelo, tukkasotka, pilkkasiipi, sinisorsa, haahka 
ja telkkä. Voimakkaas  vähentyneen lapasotkan vahvin pesimäkanta Me-
renkurkussa on tällä seudulla. Naurulokit, kala- ja harmaalokit sekä lapin-

irat ovat täällä yleisiä. Varpuslinnuista etenkin ulkosaariston tavanomai-
simmat pesimälajit, kuten nii ykirvinen, västäräkki, kivitasku, räkä ras-
tas ja herneker u sekä varis, peippo ja pajusirkku ovat yleisimpiä. Atlas-
ruutu: 699:319  

Muuton aikainen linnusto: Molpehällorna on sijain nsa puolesta hyvällä paikalla rannikon suuntaista lintujen muu o-
rei ä. Kohteesta etelään päin muu orei  muu uu kapeaksi lähes saaristotonta rantaviivaa seurailevaksi, mu a poh-
joista koh  mentäessä suuret saaret, kuten Bergö ja Raippaluoto levi ävät muu orei n kulkemaan laajempana rinta-
mana, jopa koko Me renkurkun levyiseksi viuhkaksi. Rannikon läheinen sijain  ja monipuoliset biotoopit tarjoavat 
mahdollisuuden nähdä monipuolisen muu olintujen lajikirjon. Merellä kulkee runsaas  eri vesilintulajeista koostuvia 
parvia ja saaren yli kulkee runsaas  varpuslintuja. Syksyllä voi pensaikoista löytyä harvinaisiakin vieraita tai vaikkapa 
vaelluksellaan levähtämään pysähtyneen helmipöllön. 

Harvinaisuudet: Taigauunilintu, harjalintu. 

Kuva 312. Luontoasema Kuva 313. Aurinko laskee länteen Kuva 314. Länsipuolen ruovikoita 

Kuva 311.  Vippipooki on länsirannalla 
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Västanlid             6980026:3204675 

Kohteen kuvaus: Matalarantainen meren lah , jonka pohjukassa kasvaa korkea järviruovikko. Fjärdsändanin niemi 
työntyy kuitenkin lahden pohjukasta länteen päin tarjoten oivan ma hdollisuuden lintujen katseluun. Kaukoputki on 
täällä lähes väl ämätön lintujen määrityksen apuväline, sillä linnut ovat yleensä levi äytyneinä melko laajalle alueelle. 

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta Ranta etä (673) tultaessa on juuri ennen Korsnäsin keskustaa Korsnäs frys Ab:n tur-
kiseläinrehutehdas, jonka jälkeen oikealle kääntyy hiekka e. Aja en päähän, noin 800 metriä. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, mu a erityises  muu o-
aikoina keväällä ja syksyllä. 

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä kohteesta pesii noin 
sata eri lintulajia. Matalan ja ruovikkorantaisen lahden suojissa 
pesii mm. runsaas  vesilintuja ja rantametsissä pesii etenkin 
monimuotoinen varpuslinnusto. Mielenkiintoisimpia Västanli-
din pesimälajeja ovat viiksi mali (Panurus biarmicus) ja rus-
kosuohakka (Circus aeruginosus). Atlasruutu: 698:320  

Muuton aikainen lajisto:  Västanlid matalana ja suojaisana lah-
tena kerää muu oaikoina erityisen runsaas  vesilintuja, lokki-
lintuja ja kahlaajia. Myös petolinnuista etenkin merikotkia voi 
nähdä Västanlidista jopa kymmeniä samanaikaises , niiden 
kaarrellessa Halsön saaren yllä. 

Harvinaisuudet: Nii ysuohaukka, palsasirri, lampiviklo, isokirvi-
nen, mustapäätasku. 

Huomioitavaa: Talviaikaan alueella liikkuvan tulee olla erityisen varovainen heikkojen jäiden suhteen. Vaikka jää avo-
vesialueella kestäisikin – ei ruovikossa väl ämä ä ole lainkaan jäätä. 

 

Kuva 316. Viiksi maleita Kuva 317. Viiksi mali rengaste avana Kuva 318. Rantavaja niemessä 

Kuva 315. Sulapaikka aukeamassa ruovikon 

reunaan kevä alvella. 
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Storkors kalasatama         6975606:3200859 

Kohteen kuvaus: Kalasatama avomeren reunalla. Sataman ja sen edustalla 5km päässä näkyvän Harvungön saaren 
välille kerääntyy muu oaikoina suuria vesilintuparvia, jotka koostuvat yleisimmin telkistä, mustalinnuista, pilkkasiivis-
tä ja alleista sekä merimetsoista ja kalalokeista. Vesialue on matalaa ja kivikkoista, joten veneilijän on syytä olla varuil-
laan. Jäät lähtevät sataman edustalta keväisin mones  yllä ävänkin aikaisin, mikä houku elee niin lintuja kuin lintu-
harrastajiakin. 

Ajo-ohjeet: Korsnäsin keskustan suunnasta tultaessa 
aja Ranta etä (673) reilu kilometri etelään päin ja kään-
ny oikealle Storkorshamnsvägenille. Aja en päässä 
olevaan Storkorsin satamaan noin 3,2 km. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka, lastauslaituri.  

Paras aika retkeillä: Muu oaikoina huh -toukokuussa 
ja syys-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä pesii noin 
100 eri lintulajia. Storkorsin sataman läheisyydessä 
eduste una ovat lähinnä havumetsien sekä sisä-  ja  ul-
kosaariston peruslajistoa. Atlasruutu: 697:320  

Muuton aikainen linnusto: Monipuolises  merilintuja 
sekä karujen rantojen ja havumetsien lajistoa. Sataman 
edustalla lepäilee muu oaikoina runsaas  vesilintuja, 
kuten telkkiä, tukkasotkia, pilkkasiipiä, mustalintuja ja 
alleja. Vilkkain merellä tapahtuva muu o kulkee reilus  
Harvungön länsipuolelta, mu a lähempänä rantoja 
muu avia lajeja näkee täällä runsaas , sillä pohjoisem-
pana vastaan tuleva saaristo ei ole vielä eh nyt levi ää 
muu oväylää kovin leveäksi viuhkaksi. 

Harvinaisuudet: Allihaahka 

Kuva 319. Rantaviivaa sataman eteläpuolella 

 

Kuva 320. Satama-allasta Kuva 321. Sääksi Kuva 322. Näkymä Södra Björkölle 
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Södra Björkön (Harvungön)       6974061:3196415 

Kohteen kuvaus: Harvungön on noin 5km pitkä ja 2km leveä saari  Selkämeren pohjoisosan reunalla.  Saaren pohjois-
kärjessä, jota kutsutaan myös nimellä Södra Björkön, on Korsnäs Lantmanna och skargille r.f.:n ylläpitämä kalamaja, 
jota on käyte y lintujen muutontarkkailun epävirallisena tukikohtana jo liki 30 vuo a. Saaren Pohjois-kärki on avointa 
katajanummea, joka mökin takana muu uu kuitenkin tasalaatuiseksi mäntymetsäksi. Rantavyöhyke on reheväs  ruo-
vikoitunu a ja sen vuoksi varsin hankalakulkuista. Metsä- ja ruovikkovyöhykkeiden välissä kulkee kuitenkin jonkun 
asteisia polkuja. Kalamajan vieressä itä-puolella oleva satamalah  on pohjukastaan hyvin matala ja hiekkapohjainen. 
Matalan veden aikaan lahden pohjukan poikki pystyy kävelemään kumisaappailla. Laiturirantaan as  ve ä on kuiten-
kin yli metrin, mikä rii änee isommallekin veneelle. Satamalaituri on suoja u hyvin aallonmurtajalla, joten vene pysyy 
turvassa kovemmallakin tuulella. Jäät lähtevät keväisin Södra Björkön edustalta varsin aikaisin, jolloin varsinainen Me-
renkurkku on vielä jäässä. Tällöin on perinteises  suunna u jo lintujen kevätmuu oa seuraamaan. Södra Björkön on 
viimeinen paikka, jossa linnut muu avat vielä kapeana rintamana. Tämän jälkeen pohjoiseen mentäessä vastaan tule-
va saaristo hajau aa muu orei t laajemmaksi rintamaksi, jolloin muu ajamääriä on huoma avas  vaikeampi laskea. 
Siksi ei olekaan ihme, e ä Södra Björköltä on laske u mm. todennäköinen kulorastaiden Suomen ennätys 
muu osumma yhden päivän aikana (2509 m ). Hyvänä muu oaamuna voimallista merilintumuu oa menee saaren 
molemmilta puolilta ja pikkulintujen massat vyöryvät saaren yli suurina parvina. Syksyisin Södra Björkön on erityises  
hyvä kahlaajapaikka. Saaren matalat rakkolevärannat tarjoavat kahlaajille paljon syötävää ja n iitä on mahdollisuus 
päästä katselemaan ja valokuvaamaan varsin läheltä. Saaren ympäristössä lepäilee yleensä myös suuria määriä vesilin-
tuja, joiden laskeminen on kuitenkin mones  hankalaa tuulten aiheu aman aallokon vuoksi. 

Ajo-ohjeet: Korsnäsin keskustan suunnasta tultaessa aja Ranta etä (673) reilu kilometri etelään päin ja käänny oikeal-
le Storkorshamnsvägenille. Aja 

en päässä olevaan Storkorsin 
satamaan noin 3,2 km. Tästä 
pääsee omalla veneellä tai en-
nakkoon latulla venekyydillä 
viiden kilometrin päässä suoraan 
edessä näkyvälle Södra Björkön 
kalamajalle. 

Palvelut: Kalamaja, laituri.  

Paras aika retkeillä: Avovesikau-
den ajan, mu a erityises  
muu oaikaan huh -toukokuussa 
ja elo-lokakuussa. 

 

Kuva 323. Södra Björkön kalakämppä 
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Pesimälinnusto:  Saarella pesii monipuolinen noin 80 lajista koostuva kirjo havu- ja sekametsien lajistoa, jonka yhtenä 
mielenkiintoisimmista maini akoon idänuunilintu. Myös merilinnusto on monipuolista, mu a ne edustavat läh innä 
sisäsaariston pesimälajistoa, josta puu uvat ainakin ulkosaaristossa tyypilliset ruokkilinnut. Niidenkin ruokailulentoja 
pääsee kuitenkin kesäaikaan alueella näkemään. Saaren runsas pienpetokanta hankaloi aa kuitenkin merki äväs  
etenkin maassa pesivien sorsalintujen pesimämenestystä. Atlasruutu 697:319  

Muuton aikainen linnusto: Södra Björköllä on vuosien saatossa havai u ainakin 254 eri lintulajia, joten lajikirjo on 
muu oaikana varsin monipuolinen. Erityises  vesilintuja ja varpuslintuja nähdään muu oaikaan runsaas . 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, lyhytnokkahanhi, ruostesorsa, kyhmyhaahka, allihaahka, pilkkaniska, jääkuikka, ameri-
kanjääkuikka, mustakaulauikku, haarahaukka, tunturihaukka, viiriäinen, turturikyyhky, keräkurmitsa, isovesipääsky, 
merisirri, heinäkurppa, mustapyrstökuiri, pikkukajava, isolokki, leveäpyrstökihu, tunturikihu, pikku ira, etelänkiisla, 
pikkuruokki, tunturipöllö, sitruunavästäräkki, virtavästäräkki, kirjoker u, pähkinänakkeli, kuhankei äjä, keltahemppo, 
lyhytvarvaskiuru, isokirvinen, taigakirvinen, sepeltasku, taigauunilintu, hippiäisuunilintu, kashmirinuunilintu, idän l-
tal , punapyrstölepinkäinen, viita ainen, pikkusirkku, kultasirkku, mustapääsirkku. 

Kuva 324. Luoteiskärjen kallioita Kuva 325. Nuori naurulokki Kuva 326. Laiturilta kalamajalle 

Kuva 328. Aaltojen loiske a Kuva 329. Saaren länsirantaa Kuva 330. Laituripaikan rantoja 

Kuva 327. Nuori suosirri 
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Brusudden (Boviken)         6973628:3202923 

Kohteen kuvaus: Matalarantainen merenlah  ja pienvenesatama. Erityises  keväisin jäiden lähdön aikaan joutsenten, 
sorsalintujen ja kahlaajien suosima kerääntymisalue. Kohteeseen on helppo poiketa ohikulkumatkallakin, sillä poik-
keama ranta eltä on lyhyt ja autolla pääsee aivan rantaan as . 

Ajo-ohjeet: Aja Ranta etä (673) Korsnäsin keskustasta noin 4,4 km etelään ja käänny loivan mäen päältä oikealle 
hiekka elle. Tiellä ei ole nimeä. Aja rantaan noin 800 metriä. 

Palvelut: Tie perille 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan, mu a erityi-
ses  kevätmuuton aikaan huh -toukokuussa. 

Pesimälinnusto: Viiden kilometrin säteellä Brusud-
denista pesii noin 110 eri lintulajia. Eduste uina ovat 
tyypilliset taajama-alueiden, havu– ja sekametsien 
sekä sisäsaariston pesimälajit. Atlasruutu: 697:320  

Muuton aikainen linnusto: Lahdella levähtää erityises-
 keväisin huh kuussa huoma avia määriä vesilintuja 

ja kahlaajia. 

Harvinaisuudet: Punapäänarsku 

 

Kuva 332. Näkymää merelle Kuva 333. Lahden pohjukkaa Kuva 334. Lapasorsapari 

Kuva 331. Näkymää venevajoilta lahdelle 
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Harrström          6972039:3202553 ja 6971152:3202139 

Kohteen kuvaus: Harrströmin kylässä on kaksi pientä venesatamaa, joiden väliin jää ruovikkoinen ja lieteranta inen 
suistoalue. Lieteranta kerää etenkin muu oaikoina runsaas  kahlaajia sekä lokki- ja sorsalintuja. Ruovikko on useana 
vuonna niite y matalaksi ilmeises  etelänsuosirrin toivossa. Harrströmin kylä on idyllistä kylämaisemaa, josta voi tal-
visaikaankin löytää kesäisiä lajeja talveh masta, kuten ko araisia ja peippoja. 

Ajo-ohjeet: Aja Ranta etä (673) Korsnäsin keskustasta noin 5,5 km etelään päin ja käänny oikealle Harrströmin suun-
taan kohdassa Gamla Strandvägen. Aja noin 65 0 metriä ja käänny oikealle Salterivägenille ja aja en päässä olevaan 
venesatamaan noin 350 metriä. Tämä on suistoalueen pohjoispuolella oleva satama. Eteläpuolella olevaan satamaan 
pääset ajamalla Gamla Strandvägeniä vielä noin 1,4 k m ja käännyt pankin jälkeen oikealle Sjötåe lle. Aja noin 700 
metriä, kunnes käännyt satamalahden pohjukan jälkeen 
oikealle ja aja en päähän aallonmurtajan luo noin 350 
metriä.  

Palvelut: Veneenlaskupaikka, retkipöytä.  

Paras aika retkeillä: Maalis-lokakuu. Erityises  muu o-
aikoina keväällä ja syksyllä, mu a myös talvella, sillä 
Harrströmin monipuolisiin ympäristöihin jää usein mie-
lenkiintoisiakin talveh joita. 

Pesimälinnusto: Harrströmin ympäristössä pesii noin 
100 eri lintulajia, koostuen lähinnä sisäsaariston, havu- 
ja sekametsien sekä taajama-alueiden peruslajistosta. 
Atlasruutu: 697:320  

Muuton aikainen linnusto:  Harrströmin edustan ran-
noille kerääntyy muu oaikoina runsaas  vesilintuja ja 
kahlaajia. Se onkin yksi parhaista Merenkurkun kahlaaja-
rannoista. 

Harvinaisuudet: Mustapääsirkku, isolokki, avose , pikku-uikku, heinäkurppa. 

Kuva 335. Harrströmin laidunrantoja 

 

Kuva 336. Näkymä pohjoisesta Kuva 337. Näkymä etelästä Kuva 338. Kul uurimaisemaa 
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Helenelundin pellot         6968057:3204358 

Kohteen kuvaus: Pitkänomaisen pisaran mallinen peltoaukea kunnan eteläosassa. Pelloilla levähtää jonkin verran mm. 
kurkia, hanhia ja joutsenia. Myös petolintuja ja avomaan varpuslintuja voi muu oaikoina nähdä runsaas . 

Ajo-ohjeet: Käänny Ranta eltä (673) Harrströmin kylän jälkeen vasemmalle Flyvägenille. Tielle pääsee ainakin kahdes-
ta eri kohdasta. Aja sitä kunnes e kaartaa peltoaukean poikki yli puusillan ja jatkuu pellon itäreunaa etelän suuntaan. 
Pelloilla kanna aa pysähtyä parhaaksi katsomilleen paikoille lintuja kiikaroimaan. Pelto ellä ei viimeisten talojen jäl-
keen ole talvikunnossapitoa, mikä hankaloi aa talviretkeilyä alueella. Pelloille pääsee myös Ranta eltä (673) ennen 
Närpiön rajaa kääntymällä Tölbackenin kohdalta Norra Heleneludsvägenille. Ajamalla en päähän ja kääntymällä oike-
alle ja sen jälkeen he  vasemmalle Tölvägenille. Tie vie talojen ohi suoraan pelloille. 

Paras aika retkeillä: Lähes  ympäri  vuoden,  mu a  erityi-
ses  keväällä huh -toukokuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
taajaman, viljelysalueiden sekä havu- ja sekametsien 
lajistoa. Atlasruutu: 696:320  

Muuton aikainen linnusto: Pelloilla levähtää keväisin 
erityises  paljon avomaan varpuslintuja sekä pelloilla 
tyypillises  levähtäviä kurkia, hanhia ja joutsenia. 

Harvinaisuudet: Haarahaukka, turturikyyhky, keräkur-
mitsa, sininärhi, lyhytvarvaskiuru. 

Kuva 339. Latomaisemaa 

 

Kuva 340. Peltomaisemaa Kuva 341. Traktoripolku pellon halki Kuva 342. Laskuoja virtaa keskellä 
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Närpiö on noin 2334 km² (maapinta-alaa 977 km²) laajuinen rannikkokunta, jonka noin 9400 asukkaasta hieman yli 82 
% puhuu äidinkielenään ruotsia. Kunnasta löytyy paljon mielenkiintoisia linturetkeilykohteita, joista tunnetuinpia lie-
nevät Piolah  ja Rangsbynlah . Gåshällan on veneretkeilijälle ja merellä tapahtuvan lintujen muuton seurannasta kiin-
nostuneille käymisen arvoinen kohde. 

Kuva 343. Gåshällanin saari on yksi Närpiön mielenkiintoisimmista, mu a venematkan vuoksi yksi harvoimmin retkeil-

lyistä kohteista. Luontoasemalla on hyvät majoitus lat suuremmillekin ryhmille. Kuvassa vanha luotsitupa. 

Närpiö 
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Rangsby ärden          6957969:3203781 

Kohteen kuvaus: Rangsby ärden lintupaikkana koostuu sillan länsipuolella olevasta matalahkosta merenlahdesta ja 
itäpuolen Storviken-nimisestä rehevästä, nevamaisesta ruovikosta, jonka keskellä on p ieni lammikko. Paikka on 
eri äin käteväs en varressa (673, Vanha ranta e), joten ohikulkumatkalainenkin eh i siinä pysähtyä ja pitää pientä 
evästaukoa levähdys-/parkkipaikalla, josta pystyy ha vainnoimaan alue a. Lisäksi merenlahtea voi havainnoida Fage-
rön huvikeskuksen läheisiltä venesataman laitureilta. Sataman pohjoispuoleiseen lahteen kerääntyy mones  suuria 
määriä joutsenia.  Jotka jäävät katveeseen Ranta en levähdyspaikalta katso aessa. 

Ajo-ohjeet: Levähdyspaikalle on matkaa valta e 8:n ja en 673 risteyksestä pohjoiseen, pitkin etä 673 n.24km. Le-
vähdyspaikka on helppo löytää sillä se on suoraan Vanhan ranta en (673) varressa, eli ajat vain Vanhaa ranta etä, 
kunnes vastaan tulee kosteikkoalue, jonka pieni silta halkaisee ja sillan vieressä on levähdyspaikka johon voi pysäköidä 
autonsa. Jos lahtea ha luaa katsella Fagerövägenin päässä olevilta venelaitureilta, täytyy kääntyä Vanhalta ranta eltä 
Länteen, Fagerövägenille 1,3km levähdyspaikan pohjoispuolelta ja ajaa Fagerövägenin päähän. 

Palvelut: Rangsby ärdenillä on levähdyspaikka ( en 673 varrella), 
johon voi pysäköidä. Veneenlaskupaikka ja huvikeskus Fagerössä. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. Kevät ja syksy tuovat lahdel-
le lepäileviä vesilintuja ja kahlaajia. Kesäyöt ovat mainioita yölaulajien 
kuuntelemiseen. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koos-
tuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysalueiden, 
sisäsaariston, lintujärvien sekä havu-, leh - ja sekametsien lajistoa. 
Atlasruutu: 695:320  

Muuton aikainen linnusto: Rangsby ärden on hyvä paikka levähtävi-
en vesilintujen tarkkailuun, joista huoma avimpina ovat Anas-suvun 
sorsat ja joutsenet. Myös kahlaajat (lähinnä viklot) lepäilevät lahdella. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, pikku-uikku, ruokosirkkalintu, rastas-
ker unen, haarahaukka. 

Kuva 344. Lahtea jäidenlähdön aikaan 

 

Kuva 345. Vanha venevaja Kuva 346. Laulujoutsenpoikue Kuva 347. Tien itäpuolen ruovikkoa 
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Gåshällan            6954926:3194457 

Kohteen kuvaus: Gåshällan on pienikokoinen, mu a biotoopeiltaan, kasvistoltaan ja l innustoltaan monimuotoinen 
saari Närpiön kunnan pohjoisosassa avomeren reunalla. Saaren eteläosassa on vanha mer ivar oasema, joka toimii 
nykyisin Natursta on Gåshällan rf. - yhdistyksen ylläpitämänä luontoasemana. Aseman omistaa kuitenkin Metsähalli-
tus. Aseman vieressä on lisäksi varasto- ja saunarakennukset. Saaren pohjoisosassa on en nen luotsiasema, joka toi-
mii nykyisin veneilijöiden tukikohtana. Saarella liikkumista on rajoite u lintujen pesimäaikana 1.5.–15.7., jolloin saa 
liikkua vain rakennusten läheisyydessä ja poluilla. Saari on eri äin kaunis ja soveltuu monipuolisuutensa vuoksi erityi-
sen hyvin luontokuvauksesta kiinnostuneille luontoharrastajille. Lisä etoa kohteesta: www.gashallan.  

Ajo-ohjeet: Etelän suunnasta tu ltaessa aja Ranta etä 673 Närp iön keskustasta pohjoiseen noin 21 km ja käänny 
Rangsby ärdenin jälkeen vasemmalle Fagerön suuntaan (Fagerövägen). Aja en päässä olevaan kalasatamaan. Sata-
masta ulos merelle vievä huonos  merki y väylä vie suoraan Gåshällanille. Kar apohjaisen gps:n käy ö on suositelta-
vaa, sillä suurin osa venematkan varrelle merkityistä viitoista on kadonnut. Venematkan pituus on noin 10 km. Sata-
masta löytyy veneenlaskupaikka tai voit lata venekyydityksen kohteeseen joltain yri äjältä. 

Palvelut: Luontoasema sopii erityises  lintu- ja luontoharrastajien, sekä koululaisryhmien retkikohteeksi. Ryhmän ko-
ko voi olla maksimissaan 20–30 henkilöä. Venekyy palveluja tarjoavat: Kjell Sjökcist puh.050-3512603 ja Henrik Backa 
puh.040-5929500. Luontoaseman varaukset ja edustelut: natursta on@gashallan.  Nina Ekblad puh.050-5633883. 
Avain noudetaan etukäteen Närpiön kunnantalolta Nina Sjölanderilta puh.050-3020034 (Kirkko e 2, Närpiö). Raken-
nusten käytöstä peri ävä maksu on 50e/vrk mikäli henkilöitä on alle 10, mu a jos enemmän niin 100e/vrk. Halutessa-
si voit lata saareen myös ruokapalvelun Birgi as Lunch och Festservicestä puh.0500-880755. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. K ohde sopii erityisen hyvin merilintujen 
muutonseurantaan. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu lähes sa-
dasta eri lintulajista, ollen lähinnä tyypillistä sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja seka-
ja leh metsien lajistoa. Atlasruutu: 695:319 

Muuton aikainen linnusto: Kohde sijoi uu erinomaises  rannikon muu orei lle. 
Sijain  lähellä mannerta, mu a kuitenkin avomeren reunalla takaavat erinomaiset 
mahdollisuudet muutonseurantaan ja monipuolisen linnuston havaitsemiseen. Suo-
men pesimälinnuston lisäksi, voi kohteesta nähdä ka avan valikoiman läpimuu avia lajeja. 

Harvinaisuudet: Leveäpyrstökihu 

Kuva 349. Luotsitupa Kuva 350. Tyrni Kuva 351. Saaren keskiosaa 

Kuva 348. Luontoasema 
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Öskatan, Ledgrund           6943664:3197955 

Kohteen kuvaus: Kalasataman kupeessa oleva yksi äinen tuulivoimala meren ranna lla. Koska rannikkoa seuraavaa 
muu orei ä ei ole tällä kohdin er ityistä saaristoa levi ämässä, niin lintujen muu ovirta soljuu melko voimakkaana 
rannan tuntumassa. Kohde on erityisen hyvä aikaisin keväällä maaliskuun lopulta alkaen, jolloin meri on pohjoisempa-
na saaristoalueella vielä jäässä. Tuulisina päivinä tuulivoimalan aiheu ama melu häiritsee lintujen äänien kuulemista, 
mu a toisaalta tuulivoimalan runko antaa havainnoijalle hieman tuulensuojaa. 

Ajo-ohjeet: Etelästäpäin tultaessa aja Ranta etä 673 Närpiön keskustasta 
pohjoiseen noin 7,6 km ja käänny vasemmalle Nämpnäsvägenille. Aja sitä 
noin  750  metriä  ja  käänny  oikealle  Sundvägenille.  Aja  sitä  noin  2  km  ja  
käänny oikealle Ledgrundsvägenille. Aja vielä noin 3,2 km, käänny loivas  
vasemmalle Storgrynnsvägenille ja aja en päähän noin 1 km, jossa on ka-
lasatama ja yksi äinen tuulivoimala. 

Palvelut: Veneenlaskupaikka. 

Paras aika retkeillä: Kohde sopii erityisen hyvin merilintujen muutonseu-
rantaan aikaisin keväällä maalis-huh kuussa.  

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu 
noin 90 eri lintulajista, ollen lähinnä tyypillistä sisä- ja ulkosaariston sekä 
havu-, leh - ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 694:319  

Muuton aikainen linnusto: Kohde sijoi uu erinomaises  rannikon muu o-
rei lle. Sijain  avomeren reunalla takaa erinomaiset mahdollisuudet muu-
tonseurantaan ja monipuolisen linnuston havaitsemiseen. Suomen pesimä-
linnuston lisäksi, voi kohteesta nähdä ka avan valikoiman Suomen kau a 
läpimuu avia lajeja.  

Harvinaisuudet: Leveäpyrstökihu 

 

Kuva 353. Näkymä etelään Kuva 354. Näkymä lounaaseen Kuva 355. Näkymä luoteeseen 

Kuva 352. Tuulivoimala 
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Piolah  ja Piolahden pellot  Torni: 6931240:3208934 ja pellot: 6932603:3209330 

Kohteen kuvaus: Piolah  (Pjelax) on När piössä sijaitseva merenlah , jonka väli ömässä läheisyydessä on suure hko 
peltoalue eli Piolahden pellot. Lahden rannoille muodostuu matalan veden aikaan suuria sedimen saarekkeita, joille 
kerääntyy parhaimmillaan satoja kahlaajia. Lahdelle kerääntyy myös paljon vesilintuja ja lahden rannoilla olevista ruo-
vikoista voi löytää vaik kapa viiksi maleita ja ker usia. Peltoalueelle kerääntyy keväisin runsaas  joutsenia ja hanhia. 
Lahtea voi katsella pääasiallises  lahden pohjukassa olevalta eri äin huonokuntoiselta lintutornilta sekä pikku en 
varrelta lahden länsirannan pohjoisosissa, jolta löytyvät parhaat paikat. 

Ajo-ohjeet: Porin suunnalta tullessa käänny valta e 8:lta vasemmalle Kris nestadsvägenille (6761). Vaasan suunnalta 
tullessa käänny valta e 8:lta Nya Kaskövägenille (67) ja kulje sitä Kaskisten suuntaan kunnes käännyt Kris nestadvä-
genille ja kulje sitä etelään. Molemmat rei t vievät Pjelaxin kylän läpi. Kylän kohdilla käänny Skra näsin elle ja kulje 
sitä etelään. Jos haluat katsella lahtea länsirannalla kulkevan en sivusta, käänny Skra näsin eltä pian Rörgrundsvä-
genille ja kulje sitä eteenpäin kunnes lah  näkyy en vasemmalla puolella (Pjelaxista tuleville). Peltoja voi tarkkailla 
mm. Rörgrundsvägeniltä ja Skra näsin eltä. Lintutornille pääsee kun ajaa Skra näsin etä eteenpäin, kunnes oikealla 
(Pjelaxista tullessa) näkyy lintutorni, jonne pitää kävellä pellonreunaa pitkin. 

Palvelut: vanha ja huonokuntoinen lintutorni 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan. Erityises  keväällä huht–
toukokuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä 
koostuu noin 120 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelys-
alueiden, sisäsaariston, lintujärvien sekä havu-, leh - ja sekametsi-
en lajistoa. Atlasruutu: 693:320 

Muuton aikainen linnusto: Hanhet, joutsenet, sorsat ja muut vesi-
linnut sekä kahlaajat luovat perustan muuton aikaiselle linnustolle. 

Harvinaisuudet: Heinäkurppa, pikkujoutsen, pikku-uikku, lampivik-
lo, pitkäjalka, mustanmerenlokki, jalohaikara, isokirvinen, ameri-
kantavi, tunturikiuru, taigauunilintu, kiljuhanhi, isohaarahaukka, 
virtavästäräkki, nii ysuohaukka, ruostesorsa, amerikanhaapana ja 
etelänsatakieli. 

Kuva 357. Näkymä tornista Kuva 358. Vanha lintutorni Kuva 359. Piolahden peltoja 

Kuva 356. Näkymä länsipuolelta 
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Reilun 1400 asukkaa n Kaskinen on maapinta-alaltaan ainoastaan reilun 10 k m² laajuinen satamakaupunki. Vesistöt 
mukaanlukien pinta-alaa on reilut 175 km². Kaupungin maisemaa hallitsevat laajan satama-alueen lisäksi valtavan ko-
koinen sellutehdas. Kaskinen on kuitenkin mielenkiintoinen retkikohde esimerkiksi talvisin, jolloin Metsä-Botnian sel-
lutehtaan jäte- ja lauhdevesialtailta löytyy useinmiten kesäistä lajistoa ja satamasta voi löytää kiertelemästä mielen-
kiintoisia lokkilajeja. Kaskinen on myös erityisen hyvä paikka lintujen muutonseurantaan. Etenkin soutumatkan päässä 
satamasta olevalla Sälgrundin majakkasaaren eteläkärjeltä on hulppeat näkymät avomerelle. Mikäli venekyy ä ei kui-
tenkaan saa järjestymään, voi muu oa tarkkailla hyvin myös Ådskärin kärjestä. 

Kuva 360. Sällgrundin majakkasaari on monimuotoinen retkikohde aivan soude avan venematkan päässä satamasta. 

Kaskinen 
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Metsä Botnian altaat         6929493:3202070 

Kohteen kuvaus: Meren ja altaiden väliin jäävältä epenkereeltä on kohtuullinen näkyvyys lähinnä merta olevalle al-
taalle. Altaiden välissä olevat patovallit ovat kuitenkin sen verran korkeita, e ä muille altaille näkeminen vaa i jonkin-
laista kekseliäisyy ä havainnoin paikan suhteen. 

Ajo-ohjeet: Käänny Vaasasta Poriin kulkevalta E8 eltä Kaskisten suuntaan ja aja noin 13,6 km, kunnes ylikulkusillan 
jälkeen kääntyy vasemmalle Pukkisaaren e. Käänny sinne ja aja noin 1,3 km, kunnes meri näkyy oikealla ja allas va-
semmalla puolella etä. Tiepenkereellä on reilun kokoinen syvennys, johon auton voi pysäy ää. Ajamalla hieman 
eteenpäin tulet ilmastuskopin luo, jonne laskee en suun-
taises  virtaava pieni kanava. Se kanna aa ainakin talvis-
aikaan katsoa koskikaran toivossa. 

Palvelut: Parkkitasku 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, mu a erityises  
aikaisin keväällä, kun muut vesistöt ovat vielä jäässä, voi 
täältä hyvinkin löytyä kevään ensimmäisiä sorsalintuja. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
taajaman, sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien 
lajistoa. Atlasruutu: 692:320 

Muuton aikainen linnusto: Lähinnä vesilintuja. 

Harvinaisuudet: Pikku-uikku, liejukana, jalohaikara. 

Kuva 362. Näkymää altaalle Kuva 363. Näkymää merelle Kuva 364. Näkymää altaalle 

 

Kuva 361. Sinisorsa 
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Ådskär             6928365:3200783 

Kohteen kuvaus: Kallioinen niemenkärki, josta on kohtuullisen hyvä näkyvyys kaakon-lounaan suuntaan. Niemialueen 
metsät ovat lähinnä karua matalakasvuista kalliomännikköä. Lähialueen luodoilla ja n iiden läheisyydessä lepäileviä 
saaristolintuja pääsee täältä näkemään kohtuullises .  

Ajo-ohjeet: Käänny Vaasasta Poriin kulkevalta E8 eltä Kaskisten suuntaan ja aja niin pitkälle en päähän kuin pääset 
(noin 14,7 km). Tie pää yy lopulta luotsiaseman pihaan, jota ennen on en oikealla puolella muutama parkkiruutu. 
Parkkipaikalta menee hiekka eura rantaan, jonka varresta lähtee polku rannan suuntaises  etelään. Kävele aivan nie-
men kärkeen as , jonne on matkaa noin 500 metriä. 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, mu a erityises  kevät-
muuton aikaan huh -toukokuussa. Liikenne viereiseen syvä-
satamaan pitää ainakin väylän kohdan avoinna läpi t alven, 
joten paikka sopii erinomaises  myös talviretkeilyyn. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä 
taajaman, sisä- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien 
lajistoa. Atlasruutu: 692:320 

Muuton aikainen linnusto: Lähinnä merilinnustoa ja var-
puslintuja. Merilintujen osalta muu orei  kulkee kuitenkin 
hieman kaukana Sälgrundin takana. Paikka on kuitenkin oiva 
vaihtoehto, mikäli ei ole mahdollisuu a päästä vesistön yli 
Sälgrundin puolelle. Varpuslinnut, kurjet, yms. kulkevat kui-
tenkin useimmin rantaviivan tuntumassa, jolloin Ådskärin 
kärki saa aa olla toisinaan jopa parempi muutonseuranta-
paikka. 

Harvinaisuudet: Isolokki, pikkukajava. 

Kuva 366. Kalliomännikköä Kuva 367. Tyrskyranta Kuva 368. Rantavyöhyke ä 

 

Kuva 365. Telkkä 
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Sälgrund            6927813:3199382 

Kohteen kuvaus: Sälgrund on pitkänomainen saari, joka sijaitsee aivan Kaskisten edustalla vain lyhyen venematkan 
päässä mantereelta. Sälgrundin majakka on Suomen ensimmäinen majakka ja se on rakenne u vuonna 1875. Majakan 
on suunnitellut Axel Hampus Dahlström. Puna-valkoraidallinen majakka oli alun perin petrolikäy öinen, mu a se au-
toma soi in vuonna 1966, kun se kytke in valtakunnan sähköverkkoon. Ennen majakan rakentamista Sälgrundin 
saaren eteläkärjessä on ollut jo 1700-luvulla riu’uista koo u piira, joka myöhemmin muute in pookiksi ja edelleen 
nykyiseksi majakaksi. Majakan ympärillä on pari pientä asuinrakennusta sekä suuri en nen luotsiasema. Majakkara-
kennuksia ylläpitää nykyisin Kaskisten kaupunki ja se on suosi u matkailukohde.  

Satamasta majakalle on noin 800 metrin matka valaistua polkua pitkin. Lintuharrastuksen kannalta etenkin saaren 
eteläkärki on erityisen mielenkiintoinen rantakallioineen ja majakan y mpäristön monimuotoisine biotooppeineen. 
Luotsiaseman pihasta lähtee merki y ja opastekyltein varuste u luontopolku. Rantakallioilta on hyvä näkyvyys merel-
le laajana sektorina. Rannoille lahdenpoukamiin kertyvät rakkolevävallit houku elevat myös kahlaajia lepäilemään. 

Ajo-ohjeet: Vaasasta Kaskisten satamaan on matkaa noin 96 km. Suorin e on ajaa Porin etä (8) etelään noin 70 km, 
kunnes oikealle kääntyy e Kaskisiin (Nya Kaskövägen). Jatka noin 1 3 km Kaskisten suunta an, kunnes s aavut sata-
maan. Sälgrundin saari on satamaa vastapäätä. Veneyhteys saarelle on hyvä selvi ää etukäteen. 

Palvelut: Majoitus lat, kokous lat, sauna, luontopolku. 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin 
säteellä koostuu noin 60 eri lintulajista, ollen tyypillistä sisä
- ja ulkosaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Atlas-
ruutu: 692:319 

Muuton aikainen linnusto: Sälgrund soveltuu erityisen 
hyvin lintujen muutonseurantaan. Etenkin merilintujen 
osalta muu o on he  jäiden lähde yä aina pitkälle touko-
kuuhun as  varsin vilkasta. 

Harvinaisuudet: Punajalkahaukka. 
Kuva 369. Sällgrundin majakka 

Kuva 370. Rantakallioita Kuva 371. Polku majakalle Kuva 372. Laiturialue a 
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Kris inankaupunki on noin 1679 km² (maapinta-alaa 683 km²) laajuinen rannikkokunta, jonka noin 7100 asukkaasta 
hieman yli puo let puhuu ä idinkielenään ruotsia. Kunnasta löytyy paljon mielenkiintoisia linturetkeilykohteita, joista 
tunnetuin lienee Si ipyyn lintutorni yhtenä Suo men parhaista lintujen muutonseu rantakohteista. Hamn ärdenillä ja 
Pohjoislahdella pääsee näppäräs  tarkkailemaan kosteikkojen linnustoa ja Lapväär n jokea halkova Storholmenin 
saari avaa luonnon tarkkailijoille aivan uudenlaisen käsityksen kauniista ulkoilumaastosta. 

Kuva 373. Storholmenin alue Kris inankaupungin Lapväär ssä on henkeä salpaavan luonnonkaunis retkeilykohde. 

Kristiinankaupunki 
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Pohjoislah            6921086:3208641  

Kohteen kuvaus: Pohjoislah  on Kris inankaupungin keskustan itäpuolella sijaitseva pohjois-etelä-suuntainen pitkä ja 
matala merenlah . Lahtea pääsee tarkkailemaan helpos  useammastakin paikasta rannan suuntaises  kulkevan Meri-
kadun (662) varresta. Alueella on yksi hyvä lintutorni, joka sijaitsee Merikadun ja K öydenpunojankadun risteyksen 
kohdalla lahden rannassa. Lahdella pesii ja lepäilee monimuotoinen kosteikkojen lintulajisto. Tornista on mielenkiin-
toista tarkkailla myös rannan ja en välissä olevaa metsä kaistale a pitkin liikkuvaa varpuslinnustoa. Tiellä kulkeva 
liikenne hai aa jonkin verran lintujen äänien kuulemista, joten lahdella kanna aa käydä havainnoimassa varhain aa-
mulla, jolloin myös linnut ovat ak ivisimmin äänessä. 

Ajo-ohjeet: Kohde sijaitsee aivan Kris inankaupungin keskustan kupeessa. 
Kulje lahden r annassa kulkevaa Merikatua (662) pitkin pohjoiseen, kunnes 
vasemmalle kääntyy Köydenpunojankatu. Risteyksen luoteispuolella on tyh-
jää laa, jonne voi pysäköidä auton. Lintutorni on risteyksen kohdalla ran-
nassa kapean puustokaistaleen takana. 

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: huh -lokakuu  

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu 
noin 140 eri lintulajista, ollen tyypillistä taaja man, sisäsaariston sekä havu-, 
leh - ja sekametsien lajistoa. Atlasruutu: 692:320 

Muuton aikainen linnusto: Lahdella levähtää säännöllises  vesilintuja, lok-
keja, iroja sekä kahlaajia ja varpuslintuja. Varpuslinnuista etenkin pääskyt 
ovat kesäaikaan näkyvä lajiryhmä pyöriessään lahden yllä hyönteisjahdissa. 
Petolinnuista ainakin merikotka ja sääksi käyvät säännöllises  lahdella kalas-
tamassa.  

Harvinaisuudet: Mandariinisorsa, amerikantavi, pikku-uikku, haarahaukka, 
punajalkahaukka, palsasirri, lampiviklo, sepeltasku, taigauunilintu. 

      

 

Kuva 377. Tornista kaakon suuntaan Kuva 376. Tornin edustalta Kuva 375. Vihervarpunen 

Kuva 374. Lintutorni 
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Perus, Storholmen          6915699:3218163 

Kohteen kuvaus: Lapväär njoen halkova noin kahden hehtaarin laajuinen Storholmenin saari ja joen pohjoispuolella 
oleva vanha vesivoimalaitosalue (Pärus fors). Storholmen on eri äin luonnonkaunis ja rehevä lehtoalue, jonka ympäri 
virtaavat pohjapadon jälkeen matalave set ja kuohuvat joenuomat. Saarelle johtaa puinen kävelysilta ja saaren ympä-
ri kulkee polku. Alueella kasvaa runsaas  mm. valkovuokkoja, tuomia ja kieloja. Jokeen nousee meritaimenia ja koski-
alueella on pesinyt onnistunees  mm. virtavästäräkki. Onnekas voi nähdä alueella myös saukkoja. Storholmen on erin-
omainen paikka esimerkiksi valokuvaamiseen ja monipuoliseen luonnon tar kkailuun suhteellisen pienellä alueella. 
Nykyisin kyläyhdistyksen ylläpitämän, vuonna 1918 käy öön otetun voimalaitoksen ja myllyn lisäksi alueella on kaksi 
nostalgista asuinrakennusta sekä huoltorakennuksia, joista yksi toimii kahvila-ravintolana. 

Ajo-ohjeet: Käänny Vaasan eltä (E8) Lålbyn eritasolii ymän kohdalla itään Lap väär elle ja aja no in 5,8 km. Tien 
oikealla puolella olevan korkean ”telemaston” vieressä on parkkialue ja Pärus-café. Parkkipaikalta johtaa puusilta ja 
polku itään Storholmenille. 

Palvelut: Kahvila-ravintola Pärus-kafé. Yöpymismahdollisuudet omatoimises  teltassa taikka matkailuvaunussa tai 
nykyään voit majoi ua myös voimalanhoitajan taikka voimalanjohtajan mökissäkin. Urheilukalastajan unelmakohde, 
johon päiväkor  maksaa 15€/vrk. Lisä etoa kohteesta puh. 06-2221121 www.perus.info/perus.php 

Paras aika retkeillä: Erityises  kesäaikaan, kun luonto on vehreimmillään. Sopii hyvin retkikohteeksi myös talvisin. 

Pesimälinnusto:  Storholmenin alue on viljelysalueiden ja joen ym-
päröimä lehtoalue, jossa pe sii runsaas  monipuolista leh metsien 
lajistoa. Alueella kanna aa käydä kuuntelemassa myös yölaulajien 
konser a touko-kesäkuussa. Seudun pesimälajisto viiden kilomet-
rin säteellä koostuu noin 110 eri lintulajista, ollen tyypillistä taaja-
man, teollisuusalueiden, viljelysalueiden, sekä havu-, leh - ja seka-
metsien lajistoa. Atlasruutu: 691:321 

Muuton aikainen linnusto: Kohde ei ole erityisen muutonseuran-
taan soveltuva, mu a etenkin muu omatkoilla levähtäviä mielen-
kiintoisia varpuslintulajeja saa aa alue kiinnostaa kovas kin. 

Harvinaisuudet: Virtavästäräkki, pikkujoutsen. 

Kuva 379. Valkovuokkoja Kuva 380. Virtavästäräkki Kuva 381. Satumainen alue 

Kuva 378. Kosken pyörteitä 
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Blomträsket           6912318:3215179 

Kohteen kuvaus: Blomträsket on aivan valta e 8:n varressa. Järven pohjoisosassa on en varressa levähdysalue ja 
ilmeises  vain kesäkäytössä oleva kahvio. Samalla paikalla rannassa on myös Tielaitoksen rakentama lintutorni ja grilli-
katos. Tornista on näkymä län selle sektorille, jolloin aamuisin pääsee järven linnustoa tarkkailemaan myötävalossa. 
Järven pohjoisosa on varsin umpeenkasvanu a järvikaislan ja järvikorteen valtaamaa lintuvesien suojeluohjelmaan 
kuuluvaa alue a. 

Ajo-ohjeet: Kohde  on  8- en  varressa  noin  6,9  km  
Lapväär n risteyksestä etelään. 

Palvelut: Kesäkahvio, lintutorni, grillikatos 

Paras aika retkeillä: huh -lokakuu 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilo-
metrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ol-
len tyypillistä rehevän lintujärven sekä havu- ja seka-
metsien lajistoa. Atlasruutu: 691:321 

Muuton aikainen linnusto: Järvellä levähtää sään-
nöllises  mm. huoma avia määriä vesilintu ja kah-
laajia. Varpuslinnuista etenkin pääskyt ovat kesäai-
kaan näkyvä lajiryhmä ollessaan järven yllä hyönteis-
jahdissa. Petolinnuista ainakin merikotka ja sääksi 
käyvät säännöllises  järvellä kalastamassa. 

 

Kuva 382. Lintutorni sumuisena kevätaamuna. 

 

Kuva 383. Tornista lounaaseen Kuva 384. Tornin edustalta Kuva 385. Grillikatos 
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Härkmeri       Ranta: 6908751:3209589 ja pellot: 6907888:3210410 

Kohteen kuvaus: Härkmeri ärden on yksi Suupohjan alueen parhaista kosteikkoalueista. Se on vanha merenlah , joka 
on aikojen saatossa kuroutunut järveksi. Vain pieni puro yhdistää sen enää mereen. Järven pohjoisosa on melko karua, 
mu a järven etelä- ja itäosissa kasvaa runsaas  järviruokoa ja järvikaislaa, joiden suojissa pesii monimuotoinen kos-
teikkojen lintulajisto. Järveä ympäröivät metsät ja järven eteläpuolella olevat Härkmeren pellot monipuolistavat seu-
dun lintulajistoa huoma avas . Etenkin keväisin Härkmeren pelloille kerääntyy runsaas  hanhia ja joutsenia lepäile-
mään ja ruokailemaan. 

Ajo-ohjeet: Kris inankaupungin keskustasta on Härkmerille matkaa noin 20 kilometriä. Käänny pohjoisen suunnasta 8
- etä tultaessa Blomträske n jälkeen oikealle Härkmerin elle (6600) Siipyyn suuntaan. Aje uasi noin 3 km tulet Härk-
merin pelloille. Tie kulkee peltoalueen eteläreunaa pitkin, mu a voit poiketa myös peltoja halkoville hiekkateille. 
Aje uasi Härkmeren etä noin 5,5 km tulee peltoaukean lounaiskulmauksessa vii a oikealle (Län nen Härkmeren e). 
Kääntymällä tästä ja aja noin 1,3 k m, kunnes jyrkän vasemmalle kaartuvan mutkan jälke en käännyt oikeal le järven 
rantaan vievälle pikku elle. Rannasta on korkean kasvillisuuden vuoksi melko huono näkyvyys järvelle. 

Paras aika retkeillä: Erityises  keväällä ja alkukesästä huh -kesäkuussa, jolloin kevätmuu o ja laulukaus i ovat vilk-
kaimmillaan, mu a myös syksyllä elo-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu lähes 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taa-
jaman, viljelysalueiden, järvien, sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Peltojen pesimälajistoon kuuluvat 
mm. tuulihaukka, sarvipöllö, töyhtöhyyppä, kuovi, pikkulepinkäinen, pensastasku ja kiuru. Järven pesimälajistoon puo-
lestaan kuuluvat mm. laulujoutsen, sinisorsa, haapana, tavi, härkälintu, silkkiuikku, nokikana, kurki, r uoko- ja ry -
ker unen sekä luhtahui , luhtakana ja ruskosuohaukka. Atlasruudut: 690:320 ja 690:321 

Muuton aikainen linnusto: Härkmeri ärdenillä lepäilee muu oaikoina sadoi ain vesilintuja ja lokkeja. Piekanojen 
keväinen muu orei  kulkee usein järven yli. Pelloilla puolestaan levähtää muu oaikoina etenkin sadoi ain hanhia, 
joutsenia, kurkia ja sepelkyyhkyjä. Pellot ovat myös yksi Suupohjan parhaista paikoista nähdä sepelrastaita erityises  
kevätmuuton aikaan. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, kiljuhanhi, ibe nhanhi, amerikantavi, viiriäinen, kiljukotka, punajalkahaukka, haara-
haukka, isohaarahaukka, arosuohaukka, pikkukiljukotka, isovesipääsky, ruostepääsky, sitruunavästäräkki, mustapää-
tasku, rastasker unen. 

Kuva 386. Härkmeri ärden Kuva 387. Härkmerin peltoja Kuva 388. Kärrypolku rantaan 
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Hamn ärden            6904775:3204699  

Kohteen kuvaus: Hamn ärden on Skärenin niemellä Ska ungin kylän pohjoispuolella oleva pieni järvi, joka on muo-
dostunut en sestä meren lahdesta maankohoamisen myötä. Järvi kokoaa runsaas  lintuja levähtämään ja myös pesi-
mään. Highlanderit pitävät rantanii yjä avoimina ja mata luudestaan huolima a järvi ei ole e rityisen rehevöitynyt. 
Järven länsirannalla on melko matala, mu a hyvin asiansa ajava huh kuussa 2009 valmistunut lintutorni, josta on 
hyvä näkyvyys koko järven alueella. Aurinkoisina aamuina havainnoin a hai aa kuitenkin vastavalo, koska näky mä 
tornista on itään päin. Tornin sijain  sekametsän reunassa tarjoaa myös hyviä havaintoja laululintujen muodossa.   

Ajo-ohjeet: Kris inankaupungin keskustasta on Hamn är-
denille matkaa noin 30 kilometriä. Käänny pohjoisen suun-
nasta 8- etä tultaessa Blomträske n jälkeen oikealle Siipyyn 
suuntaan. Aja Ska ungin kylään noin 11,9 km ja käänny oi-
kealle Länsirannan elle Ska ungin kalasataman suuntaan ja 
aja sitä noin 1 km. Käänny ennen satamaa oikealle Skärin-

elle  ja  aja  noin  1,1  km,  kunnes  Hamn ärden  näkyy  en  
oikealla puolella. Pysäytä en levenne yyn mutkaan, jonka 
kohdalla on karja-aidan yli kulkeva polkusilta. Polkusillalta 
jatkuu lyhyt polku metsän läpi rannassa olevalle lintutornil-
le.  

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan huh -lokakuussa. 

Pesimälajisto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin sä-
teellä koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taaja-
man, sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa.  Atlasruutu: 690:320 

Muuton aikainen linnusto: Hamn ärden on mataluutensa vuoksi erityises  puolisukeltajasorsien ja kahlaajien suosi-
ossa, joita voikin olla muu oaikoina jopa tuhansi ain. Mielenkiintoisimmista järvellä viihtyvistä sorsalinnuista mai-
ni akoon heinätavi ja ris sorsa. Kohteen sijain  aivan rannikon tuntumassa mahdollistaa monipuolisen lajiston näky-
misen runsaana myös ohi muu avien lintujen osalta. 

Harvinaisuudet: Pikkujoutsen, musta ira, amerikantavi, mandariinisorsa, in anhanhi, palsasirri, lampiviklo, rantakur-
vi, isovesipääsky. 

Kuva 390. Lintutorni Kuva 391. Rantavyöhyke ä Kuva 392. Silta aidan yli 

 

Kuva 389. Kirjosieppo 
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Kiili              6894375:3202595 

Kohteen kuvaus: Kiilin satama suojaisassa pohjoisen suuntaan avautuvassa lahdessa. Sataman kupeessa on Kiilin ko -
seutumuseo, joka käsi ää noin 30 r akennuksesta muodostuvan yhtenäisen kul uurimaiseman. Nämä ominaisuudet 
yhdiste ynä avoimen Selkämeren väli ömään läheisyyteen luovat hyvät edellytykset myös lintujen tarkkailuun. 

Ajo-ohjeet: Kris inankaupungin keskustasta on Kiilinlahdelle matkaa noin 40 ki lometriä. Käänny pohjoisen suunnasta 
8- etä tultaessa Blomträske n jälkeen oikealle Härkmerin elle (6600) Siipyyn suuntaan. Aja noin 22,2 km ja käänny 
oikealle Kiilin suuntaan. Aja en päässä olevaan satamaan noin 1,1 km. 

Palvelut: Ko seutumuseo, kievari, matkustajako , veneenlaskupaikka, vierasvenesatama, laavu, nuo opaikka. 

Paras aika retkeillä: Erityises  keväällä ja alkukesästä huh -
kesäkuussa, jolloin kevätmuu o ja laulukausi ovat vilkkaimmillaan, 
mu a myös syksyllä elo-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koos-
tuu lähes 140 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajaman, viljelysalueiden, 
järvien, sisäsaariston sekä havu- ja sekametsien lajistoa. Kiilinlahdella 
pesii jonkin verran tavanomaista vesi- ja rantalinnustoa, kuten sinisor-
sa, telkkä ja rantasipi. Satamalahden ulkopuolella on pieni saari, jolla 
pesii mm. lokkeja ja iroja. Lahden ruovikoiden tyyppilajeja ovat ruoko
- ja ry ker unen sekä pajusirkku. Asutuksen piirissä viihtyvistä kul uu-
rilajeista maini akoon räystäspääsky, haarapääsky ja räkä rastas. 
Rantametsien tyyppilajeja ovat tuoreen mäntykankaan varpuslinnusto, 
kuten mustarastas, punakylkirastas ja laulurastas, sekä punarinta, hip-
piäinen ja puukiipijä. Atlasruutu: 689:320 

Muuton aikainen linnusto: Satamasta on kohtalaiset mahdollisuudet muutontarkkailuun, sillä osa rannikkoa seuraile-
vista muu olinnuista, kuten varpuslinnut ja petolinnut etenevät pääsääntöises  juuri sen verran mantereen yllä, e ä 
yli ävät sataman. Merellä muu avat vesilinnut jäävät suurimmaksi osaksi hieman katveeseen, mu a etenkin kuikka-
lintuja lentää jonkin verran myös sataman yli. Lahdelle pysähtyy myös ajoi ain lepäilemään mielenkiintoisia vesilintu-
ja, kuten ris sorsia. 

Harvinaisuudet: Pikku-uikku 

 

Kuva 393. Kiilinlah  

Kuva 396. Varpushaukka muutolla Kuva 395. Laavu lahden pohjukassa Kuva 394. Betoniarkku lahdella 
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Siipyy, torni           6891772:3201534 

Kohteen kuvaus: Aavan Selkämeren keskiosan reunalla yli puiden latvojen kohoava 17 metriä korkea lintutorni. Hyvä 
näkyvyys merelle ja saariston vähäisyys tuovat lintujen muu orei n miltei käsin k osketeltavalle etäisyydelle. Vesilin-
nut ja lokit liikkuvat alueella lähes ympäri vuoden, sillä meri jäätyy leutoina talvina vain lyhyeksi aikaa. Keväällä Siipyyn 
edustalle avautuu jääken ään railoja jo varhain ja silloin ensimmäiset lyhyen matkan muu ajat jo hivu autuvat koh  
pesimäseutujaan. Siipyyn torni tarjoaa poikkeuksellisen hyvät edellytykset muu olintujen havainnoin in jopa koko 
Suomen mi akaavassa. 

Ajo-ohjeet: Käänny Porin eltä (E8) länteen Heden elle Siipyyn suuntaan ( 6601) ja aja noin 12, 9 km, käänny si en 
vasemmalle Kasalan elle ja aja noin 850 m, käänny si en oikealle Fladan elle ja aja noin 800 m, käänny jälleen oikeal-
le Länsikylän elle ja aja sitä 1,3 km. Käänny tämän jälkeen loivas  oikealle Po elle ja aja noin 1,3 km, jonka jälkeen 
lintutornikyl n osoi ama e rantaan. Parkkipaikka on aivan tornin juurella. 

Palvelut: Lintutorni 

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, mu a erityises  muu oaikoina huh -toukokuussa ja heinä-lokakuussa. 

Pesimälinnusto: Seudun pesimälajisto viiden kilometrin säteellä koostuu noin 140 eri lintulajista, ollen monipuolinen 
sekoitus tyypillisiä taajaman, viljelysalueiden, sisä- ja ulkosaariston sekä havu-, leh - ja sekametsien lajistoa. Atlasruu-
tu: 689:320 

Muuton aikainen linnusto:  Siipyyn torni on erityises  juuri muutonseurantakohde, jossa lajisto on eri äin monipuo-
lista, johtuen sijainnista mantereella, mu a kuitenkin avomeren reunalla. Kuikkalintuja näkee erityises  huh -
toukokuussa, merimetsoja lähes ympäri vuoden, hanhia ja joutsenia huh kuussa. Telkkiä, mustalintuja, pilkkasiipiä ja 
haahkoja näkyy runsaas  aina jäiden lähdöstä toukokuun lopulla huipentuvaan ark sille alueille muu avien lintujen 
muu ohuippuun as . Petolinnuista merikotka, piekana ja varpushaukka ovat tavallisimpia. Kahlaajia näkee keväisin-
kin, mu a erityises  heinä-elokuussa, jolloin ne m atkaavat jo suurin jou koin takaisin etelää koh . Varpuslintujakin 
nähdään etenkin muu oaikaan vaihtelevassa määrin. Pääskyset, kirviset ja rastaat lienevät näkyvimmästä päästä. Mo-
net varpuslinnuthan muu avat öisin, eikä niitä sen vuoksi muutonseurannassa useinkaan nähdä kuin paikallisina. Joi-
nain syksyinä nähdään myös paremmin paikkalintuina tunne ujen lajien massavaelluksia. Tällaisia lajeja ovat esimer-
kiksi käpylinnut, taviokuurna, hömö- ja kuusi ainen sekä pähkinähakki ja närhi. Myös kkalinnut vaeltelevat ajoi ain. 

Harvinaisuudet: Punapäänarsku, pikkujoutsen, kyhmyhaahka, amerikanjääkuikka, jääkuikka, pikku-uikku, haarahauk-
ka, isohaarahaukka, arosuohaukka, nii ysuohaukka, tunturihaukka, lampiviklo, l eveäpyrstökihu, isolokki, riu ira, 
pikkuruokki, turturikyyhky, tunturipöllö, isokirvinen, taigauunilintu, nokivaris. 

Kuva 397. Torni puiden lomassa Kuva 398. Näkymää pohjoiseen Kuva 399. Merinäkymää 
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Lajisto 
Suomessa on havai u hyväksytys  vuoden 2011 loppuun mennessä kaikkiaan 468 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintu-
lajia. Alla olevassa listassa on lueteltu nuo kaikki neljällä kielellä ja perässä luonnehdinta lajin esiintymisestä tässä ret-

kikohdeoppaassa esitellyllä alueella, Suomen länsirannikolla. Status T on merki y sulkeisiin, mikäli lajia tavataan tal-

veh vana säännöllises  joko harvinaisena tai harvalukuisena. 

Seli eet (Status): 

Tieteellinen Suomi Ruotsi Englan  Status 
Vetenskaplig Finska Svenska Engelska Status 
Scien c Finnish Svedish English Status 
     
Cygnus olor Kyhmyjoutsen Knölsvan Mute Swan P(T)Y 
Cygnus columbianus Pikkujoutsen Mindre sångsvan Tundra Swan LH 
Cygnus cygnus Laulujoutsen Sångsvan Whooper Swan PL(T)Y 
Anser fabalis Metsähanhi Sädgås Bean Goose LY 
Anser brachyrhynchus Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgås Pink-footed Goose LV 
Anser albifrons Tundrahanhi Bläsgås Greater White-fronted Goose LV 
Anser erythropus Kiljuhanhi Fjällgås Lesser White-fronted Goose LH 
Anser anser Merihanhi Grågås Greylag Goose PY 
Anser caerulescens Lumihanhi Snögås Snow Goose R 
Branta canadensis       C Kanadanhanhi Kanadagås Canada Goose PL(T)Y 
Branta leucopsis Valkoposkihanhi Vitkindad gås Barnacle Goose PLV 
Branta bernicla Sepelhanhi Prutgås Brant Goose LV 
Branta ru collis Punakaulahanhi Rödhalsad gås Red-breasted Goose R 
Tadorna ferruginea Ruostesorsa Rostand Ruddy Shelduck R 
Tadorna tadorna Ris sorsa Gravand Common Shelduck PLV 
Aix galericulata        C Mandariinisorsa Mandarinand Mandarin Duck R 
Anas penelope Haapana Bläsand Eurasian Wigeon PLY 
Anas americana Amerikanhaapana Amerikansk bläsand American Wigeon R 
Anas strepera Harmaasorsa Sna erand Gadwall PV 
Anas crecca Tavi Kricka Eurasian Teal PLY 
Anas carolinensis Amerikantavi Amerikansk kricka Green-winged Teal R 
Anas platyrhynchos Sinisorsa Gräsand Mallard PL(T)Y 
Anas rubripes Nokisorsa Svartand American Black Duck R 
Anas acuta Jouhisorsa Stjärtand Northern Pintail PLY 
Anas querquedula Heinätavi Årta Garganey PLV 
Anas discors Sinisiipitavi Blåvingad årta Blue-winged Teal R 
Anas clypeata Lapasorsa Skedand Northern Shoveler PLY 
Ne a ru na Punapäänarsku Rödhuvad dykand Red-crested Pochard R 
Aythya ferina Punasotka Brunand Common Pochard PLY 
Aythya collaris Amerikantukkasotka Ringand Ring-necked Duck R 
Aythya nyroca Ruskosotka Vitögd dykand Ferruginous Duck R 
Aythya fuligula Tukkasotka Vigg Tu ed Duck PL(T)Y 
Aythya marila Lapasotka Bergand Greater Scaup PLV 
Aythya a nis Pikkulapasotka Mindre bergand Lesser Scaup R 
Somateria mollissima Haahka Ejder Common Eider PLY 
Somateria spectabilis Kyhmyhaahka Praktejder King Eider LH 
Polys cta stelleri Allihaahka Alförrädare Steller's Eider LH 
Histrionicus histrionicus Virta-alli Strömand Harlequin Duck R 
Clangula hyemalis Alli Alfågel Long-tailed Duck L(T)Y 
Melani a nigra Mustalintu Sjöorre Common Scoter L(T)Y 
Melani a americana Amerikanmustalintu Amerikansk sjöorre Black Scoter R 
Melani a perspicillata Pilkkaniska Vitnackad svärta Surf Scoter R 
Melani a fusca Pilkkasiipi Svärta Velvet Scoter PL(T)Y 
Melani a deglandi Kyhmypilkkasiipi Knölsvärta White-winged Scoter R 
Bucephala clangula Telkkä Knipa Common Goldeneye PL(T)Y 
Mergellus albellus Uivelo Salskrake Smew L(T)V 
Mergus serrator Tukkakoskelo Småskrake Red-breasted Merganser PL(T)Y 
Mergus merganser Isokoskelo Storskrake Common Merganser PL(T)Y 
Oxyura jamaicensis       C Kuparisorsa Amerikansk kopparand Ruddy Duck R 

Pa P L T Y V H R 
Paikkalintu Pesimälaji Läpimuu aja Talveh va Yleinen Vähälukuinen Harvinainen Eri äin harvinainen 

Platsfågel Häckningart Genom omvandlaren Övervitring Allmänna Låg- -läsa Sällsynt Mycket sällsynt 

Local Nes ng Migra ng Wintering General Low-to-read Rare Very rare 

Taulukko 2. Suomessa luonnonvaraises  havaitut lintulajit. 
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Bonasa bonasia Pyy Järpe Hazel Grouse PaPTY 
Lagopus lagopus Riekko Dalripa Willow Ptarmigan PaPTH 
Lagopus muta Kiiruna Fjällripa Rock Ptarmigan R 
Tetrao tetrix Teeri Orre Black Grouse PaPTY 
Tetrao urogallus Metso Tjäder Western Capercaillie PaPTV 
Perdix perdix Peltopyy Rapphöna Grey Partridge PaPTV 
Coturnix coturnix Viiriäinen Vaktel Common Quail PH 
Phasianus colchicus    C Fasaani Fasan Common Pheasant PaPTY 
Gavia stellata Kaakkuri Smålom Red-throated Loon PLV 
Gavia arc ca Kuikka Storlom Black-throated Loon PLV 
Gavia paci ca Tundrakuikka llahavslom Paci c Loon R 
Gavia immer Amerikanjääkuikka Svartnäbbad islom Great Northern Loon R 
Gavia adamsii Jääkuikka Vitnäbbad islom Yellow-billed Loon LH 
Tachybaptus ru collis Pikku-uikku Smådopping Li le Grebe (T)H 
Podiceps cristatus Silkkiuikku Skäggdopping Great Crested Grebe PLY 
Podiceps grisegena Härkälintu Gråhakedopping Red-necked Grebe PLY 
Podiceps auritus Mustakurkku-uikku Svarthakedopping Horned Grebe PLY 
Podiceps nigricollis Mustakaulauikku Svarthalsad dopping Black-necked Grebe R 
Fulmarus glacialis Myrskylintu Stormfågel Northern Fulmar R 
Pu nus griseus Nokiliitäjä Grålira Sooty Shearwater R 
Pu nus pu nus Pikkuliitäjä Mindre lira Manx Shearwater R 
Hydrobates pelagicus Merikeiju Stormsvala European Storm Petrel R 

Oceanodroma leucorhoa Myrskykeiju Klykstjärtad stormsvala Leach's Storm Petrel R 
Oceanodroma castro Madeirankeiju Oceanlöpare Band-rumped Storm Petrel R 
Morus bassanus Suula Havssula Northern Gannet R 
Phalacrocorax carbo Merimetso Storskarv Great Cormorant PL(T)Y 
Phalacrocorax aristotelis Karimetso Toppskarv European Shag R 
Pelecanus onocrotalus    B Pelikaani Vit pelikan Great White Pelican R 
Botaurus stellaris Kaulushaikara Rördrom Eurasian Bi ern PLH 
Ixobrychus minutus Pikkuhaikara Dvärgrördrom Li le Bi ern R 
Nyc corax nyc corax Yöhaikara Na häger Black-crowned Night Heron R 
Ardeola ralloides Rääkkähaikara Rallhäger Squacco Heron R 
Bubulcus ibis Lehmähaikara Kohäger Ca le Egret R 
Egre a garze a Silkkihaikara Silkeshäger Li le Egret R 
Egre a alba Jalohaikara Ägre häger Great Egret H 
Ardea cinerea Harmaahaikara Grå häger Grey Heron LV 
Ardea purpurea Ruskohaikara Purpurhäger Purple Heron R 
Ciconia nigra Mustahaikara Svart stork Black Stork R 
Ciconia ciconia Ka ohaikara Vit stork White Stork H 
Plegadis falcinellus Pronssi-iibis Bronsibis Glossy Ibis R 
Platalea leucorodia Kapustahaikara Skedstork Eurasian Spoonbill R 
Pernis apivorus Mehiläishaukka Bivråk European Honey Buzzard PLV 
Milvus migrans Haarahaukka Brun glada Black Kite LH 
Milvus milvus Isohaarahaukka Röd glada Red Kite R 
Haliaeetus leucoryphus   B Aromerikotka Bandhavsörn Pallas's Fish Eagle R 
Haliaeetus albicilla Merikotka Havsörn White-tailed Eagle PaPLTV 
Neophron percnopterus Pikkukorppikotka Smutsgam Egyp an Vulture R 
Gyps fulvus Hanhikorppikotka Gåsgam Gri on Vulture R 
Aegypius monachus Munkkikorppikotka Grågam Cinereous Vulture R 
Circaetus gallicus Käärmekotka Ormörn Short-toed Snake Eagle R 
Circus aeruginosus Ruskosuohaukka Brun kärrhök Western Marsh Harrier PLV 
Circus cyaneus Sinisuohaukka Blå kärrhök Northern Harrier PLV 
Circus macrourus Arosuohaukka Stäpphök Pallid Harrier LH 
Circus pygargus Nii ysuohaukka Ängshök Montagu's Harrier PLH 
Accipiter gen lis Kanahaukka Duvhök Northern Goshawk PaPTV 
Accipiter nisus Varpushaukka Sparvhök Eurasian Sparrowhawk PLTV 
Buteo buteo Hiirihaukka Ormvråk Common Buzzard PL(T)V 
Buteo ru nus Arohiirihaukka Örnvråk Long-legged Buzzard R 
Buteo lagopus Piekana Fjällvråk Rough-legged Buzzard L(T)V 
Aquila pomarina Pikkukiljukotka Mindre skrikörn Lesser Spo ed Eagle R 
Aquila clanga Kiljukotka Större skrikörn Greater Spo ed Eagle H 
Aquila nipalensis Arokotka Stäppörn Steppe Eagle R 
Aquila heliaca Keisarikotka Kejsarörn Eastern Imperial Eagle R 
Aquila chrysaetos Maakotka Kungsörn Golden Eagle PaPLTH 
Aquila pennata Pikkukotka Dvärgörn Booted Eagle R 
Pandion haliaetus Sääksi Fiskgjuse Osprey PLV 
Falco naumanni Pikkutuulihaukka Rödfalk Lesser Kestrel R 
Falco nnunculus Tuulihaukka Tornfalk Common Kestrel PL(T)Y 
Falco vesper nus Punajalkahaukka onfalk Red-footed Falcon H 
Falco columbarius Ampuhaukka Stenfalk Merlin PL(T)V 
Falco subbuteo Nuolihaukka Lärkfalk Eurasian Hobby PLV 
Falco eleonorae Välimerenhaukka Eleonorafalk Eleonora's Falcon R 
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Falco cherrug Aavikkohaukka Tatarfalk Saker Falcon R 
Falco rus colus Tunturihaukka Jak alk Gyrfalcon H 
Falco peregrinus Muu ohaukka Pilgrimsfalk Peregrine Falcon LV 
Rallus aqua cus Luhtakana Va enrall Water Rail PV 
Porzana porzana Luhtahui  Små äckig sumphöna Spo ed Crake PV 
Porzana parva Pikkuhui  Mindre sumphöna Li le Crake R 
Porzana pusilla Kääpiöhui  Dvärgsumphöna Baillon's Crake R 
Crex crex Ruisrääkkä Kornknarr Corn Crake PV 
Gallinula chloropus Liejukana Rörhöna Common Moorhen H 
Porphyrio alleni Kurnuliejukana Mindre sultanhöna Allen's Gallinule R 
Fulica atra Nokikana Sothöna Eurasian Coot PV 
Grus grus Kurki Trana Common Crane PLY 
Grus virgo Neitokurki Jungfrutrana Demoiselle Crane R 
Tetrax tetrax Pikkutrappi Småtrapp Li le Bustard R 

Chlamydo s macqueenii    B Idänkaulustrappi Kragtrapp Macqueen's Bustard R 
s tarda                B Isotrappi Stortrapp Great Bustard R 

Haematopus ostralegus Meriharakka Strandskata Eurasian Oystercatcher PLY 
Himantopus himantopus Pitkäjalka Styltlöpare Black-winged S lt R 
Recurvirostra avose a Avose  Skär äcka Pied Avocet R 
Burhinus oedicnemus Paksujalka Tjockfot Eurasian Stone-curlew R 
Cursorius cursor Aavikkojuoksija Ökenlöpare Cream-colored Courser R 
Glareola pra ncola Pääskykahlaaja Rödvingad vadarsvala Collared Pra ncole R 

Glareola nordmanni Aropääskykahlaaja Svartvingad vadarsvala Black-winged Pra ncole R 
Charadrius dubius Pikkutylli Mindre strandpipare Li le Ringed Plover PLV 
Charadrius hia cula Tylli Större strandpipare Common Ringed Plover PLV 

Charadrius alexandrinus Mustajalkatylli Svartbent strandpipare Ken sh Plover R 
Charadrius mongolus Ylänkötylli Mongolpipare Lesser Sand Plover R 
Charadrius leschenaul i Aavikkotylli Ökenpipare Greater Sand Plover R 
Charadrius asia cus Kaspiantylli Kaspisk pipare Caspian Plover R 
Charadrius veredus Gobintylli Orientpipare Oriental Plover R 
Charadrius morinellus Keräkurmitsa Fjällpipare Eurasian Do erel LH 
Pluvialis fulva Siperiankurmitsa Sibirisk tundrapipare Paci c Golden Plover R 

Pluvialis dominica Amerikankurmitsa Amerikansk tundrapipare American Golden Plover R 
Pluvialis apricaria Kapustarinta Ljungpipare European Golden Plover PLY 
Pluvialis squatarola Tundrakurmitsa Kustpipare Grey Plover LV 
Vanellus gregarius Arohyyppä Stäppvipa Sociable Lapwing R 
Vanellus leucurus Suohyyppä Sumpvipa White-tailed Lapwing R 
Vanellus vanellus Töyhtöhyyppä Tofsvipa Northern Lapwing PLY 
Calidris canutus Isosirri Kustsnäppa Red Knot LV 
Calidris alba Pulmussirri Sandlöpare Sanderling LH 
Calidris ru collis Rusokaulasirri Rödhalsad snäppa Red-necked S nt R 
Calidris minuta Pikkusirri Småsnäppa Li le S nt LV 
Calidris temminckii Lapinsirri Mosnäppa Temminck's S nt LV 
Calidris subminuta Siperiansirri Långtåsnäppa Long-toed S nt R 
Calidris minu lla       B Amerikansirri Dvärgsnäppa Least Sandpiper R 
Calidris fuscicollis Valkoperäsirri Vitgumpsnäppa White-rumped Sandpiper R 
Calidris bairdii Eskimosirri Gulbröstad snäppa Baird's Sandpiper R 
Calidris melanotos Palsasirri Tuvsnäppa Pectoral Sandpiper R 
Calidris acuminata Suippopyrstösirri Spetsstjärtad snäppa Sharp-tailed Sandpiper R 
Calidris ferruginea Kuovisirri Spovsnäppa Curlew Sandpiper LV 
Calidris mari ma Merisirri Skärsnäppa Purple Sandpiper LV 
Calidris alpina Suosirri Kärrsnäppa Dunlin LY 
Calidris himantopus Pitkäkoipisirri Styltsnäppa lt Sandpiper R 
Limicola falcinellus Jänkäsirriäinen Myrsnäppa Broad-billed Sandpiper LV 
Tryngites subru collis Tundravikla Prärielöpare Bu -breasted Sandpiper R 
Philomachus pugnax Suokukko Brushane Ru  LY 
Lymnocryptes minimus Jänkäkurppa Dvärgbeckasin Jack Snipe L(T)V 
Gallinago gallinago Taivaanvuohi Enkelbeckasin Common Snipe L(T)V 

Gallinago delicata Amerikantaivaanvuohi Wilsonbeckasin Wilson's Snipe R 
Gallinago media Heinäkurppa Dubbelbeckasin Great Snipe LH 
Gallinago megala Siperiankurppa Taigabeckasin Swinhoe's Snipe R 

Limnodromus scolopaceus Tundrakurppelo Större beckasinsnäppa Long-billed Dowitcher R 
Scolopax rus cola Lehtokurppa Morkulla Eurasian Woodcock PY 
Limosa limosa Mustapyrstökuiri Rödspov Black-tailed Godwit PLH 
Limosa lapponica Punakuiri Myrspov Bar-tailed Godwit LV 
Numenius minutus Taigakuovi Dvärgspov Li le Curlew R 
Numenius phaeopus Pikkukuovi Småspov Whimbrel PLV 
Numenius arquata Kuovi Storspov Eurasian Curlew PY 
Tringa erythropus Mustaviklo Svartsnäppa Spo ed Redshank LV 
Tringa totanus Punajalkaviklo Rödbena Common Redshank PY 
Tringa stagna lis Lampiviklo Dammsnäppa Marsh Sandpiper H 
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Tringa nebularia Valkoviklo Glu snäppa Common Greenshank PLV 
Tringa avipes Keltajalkaviklo Mindre gulbena Lesser Yellowlegs R 
Tringa ochropus Metsäviklo Skogssnäppa Green Sandpiper PY 
Tringa glareola Liro Grönbena Wood Sandpiper PLY 
Xenus cinereus Rantakurvi Tereksnäppa Terek Sandpiper LR 
Ac s hypoleucos Rantasipi Drillsnäppa Common Sandpiper PLY 
Ac s macularius Amerikansipi Fläckdrillsnäppa Spo ed Sandpiper R 

Catoptrophorus semipalmatus Preeriaviklo Willetsnäppa Willet R 
Arenaria interpres Karikukko Roskarl Ruddy Turnstone PLY 

Phalaropus tricolor Amerikanvesipääsky Wilsonsimsnäppa Wilson's Phalarope R 

Phalaropus lobatus Vesipääsky Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope PLV 

Phalaropus fulicarius Isovesipääsky Brednäbbad simsnäppa Red Phalarope R 
Stercorarius pomarinus Leveäpyrstökihu Bredstjärtad labb Pomarine Skua LH 
Stercorarius parasi cus Merikihu Kustlabb Parasi c Jaeger PLV 
Stercorarius longicaudus Tunturikihu Fjällabb Long-tailed Jaeger LH 
Stercorarius skua Isokihu Storlabb Great Skua R 
Larus melanocephalus Mustanmerenlokki Svarthuvad mås Mediterranean Gull R 
Larus atricilla Nokisiipilokki Sotvingad mås Laughing Gull R 
Larus pipixcan Preerianaurulokki Präriemås Franklin's Gull R 
Larus ridibundus Naurulokki Skra mås Black-headed Gull PY 
Larus genei Kaitanokkalokki Långnäbbad mås Slender-billed Gull R 
Larus audouinii Välimerenlokki Rödnäbbad trut Audouin's Gull R 
Larus canus Kalalokki Fiskmås Mew Gull P(T)Y 
Larus fuscus Selkälokki Silltrut Lesser Black-backed Gull PV 
Larus argentatus Harmaalokki Gråtrut European Herring Gull PTY 
Larus cachinnans Aroharmaalokki Kaspisk trut Caspian Gull R 
Larus michahellis Etelänharmaalokki Medelhavstrut Yellow-legged Gull R 
Larus glaucoides Grönlanninlokki Vitvingad trut Iceland Gull R 
Larus hyperboreus Isolokki Vi rut Glaucous Gull TH 
Larus marinus Merilokki Havstrut Great Black-backed Gull PTV 
Rhodostethia rosea Ruusulokki Rosenmås Ross's Gull R 
Rissa tridactyla Pikkukajava Tretåig mås Black-legged Ki wake R 
Pagophila eburnea Jäälokki Ismås Ivory Gull R 
Xema sabini Tiiralokki Tärnmås Sabine's Gull R 
Hydrocoloeus minutus Pikkulokki Dvärgmås Li le Gull PV 
Gelochelidon nilo ca Hieta ira Sandtärna Gull-billed Tern R 
Hydroprogne caspia Räyskä Skräntärna Caspian Tern PV 
Sterna sandvicensis Riu ira Kentsk tärna Sandwich Tern R 
Sterna hirundo Kala ira Fisktärna Common Tern PY 
Sterna paradisaea Lapin ira Silvertärna Arc c Tern PY 
Sternula albifrons Pikku ira Småtärna Li le Tern LH 
Chlidonias hybrida Valkoposki ira Skäggtärna Whiskered Tern R 
Chlidonias niger Musta ira Svar ärna Black Tern LH 
Chlidonias leucopterus Valkosiipi ira Vitvingad tärna White-winged Tern R 
Uria aalge Etelänkiisla Sillgrissla Common Murre PLH 
Uria lomvia Pohjankiisla Spetsbergsgrissla Thick-billed Murre R 
Alca torda Ruokki Tordmule Razorbill PY 
Cepphus grylle Riskilä Tobisgrissla Black Guillemot PY 
Alle alle Pikkuruokki Alkekung Li le Auk R 
Fratercula arc ca Lunni Lunnefågel Atlan c Pu n R 
Syrrhaptes paradoxus Arokyyhky Stäpp yghöna Pallas's Sandgrouse R 
Columba livia         C Kalliokyyhky Klippduva Common Pigeon PY 
Columba oenas Uu ukyyhky Skogsduva Stock Dove PV 
Columba palumbus Sepelkyyhky Ringduva Common Wood Pigeon PY 
Streptopelia decaocto Turkinkyyhky Turkduva Eurasian Collared Dove PV 
Streptopelia turtur Turturikyyhky Turturduva European Turtle Dove H 
Streptopelia orientalis Idänturturikyyhky Större turturduva Oriental Turtle Dove R 
Clamator glandarius Harakkakäki Skatgök Great Spo ed Cuckoo R 
Cuculus canorus Käki Gök Common Cuckoo PY 
Tyto alba Tornipöllö Tornuggla Barn Owl R 
Bubo bubo Huuhkaja Berguv Eurasian Eagle Owl PV 
Bubo scandiacus Tunturipöllö Fjälluggla Snowy Owl TH 
Surnia ulula Hiiripöllö Hökuggla Northern Hawk Owl PTH 
Glaucidium passerinum Varpuspöllö Sparvuggla Eurasian Pygmy Owl PaPTV 
Athene noctua Minervanpöllö Minervauggla Li le Owl R 
Strix aluco Lehtopöllö Ka uggla Tawny Owl PaPH 
Strix uralensis Viirupöllö Slaguggla Ural Owl PaPTV 
Strix nebulosa Lapinpöllö Lappuggla Great Grey Owl TH 
Asio otus Sarvipöllö Hornuggla Long-eared Owl P(T)V 
Asio ammeus Suopöllö Jorduggla Short-eared Owl PV 
Aegolius funereus Helmipöllö Pärluggla Boreal Owl PTV 



127 

Caprimulgus europaeus Kehrääjä Na skärra European Nightjar PH 
Hirundapus caudacutus Piikkipyrstökiitäjä Taggstjärtseglare White-throated Needletail R 
Apus apus Tervapääsky Tornseglare Common Swi  PY 
Apus pallidus Vaaleakiitäjä Blek tornseglare Pallid Swi  R 
Apus melba Alppikiitäjä Alpseglare Alpine Swi  R 
Apus ca er Ka erikiitäjä Ka erseglare White-rumped Swi  R 
Alcedo a his Kuningaskalastaja Kungs skare Common King sher H 
Merops persicus Vihermehiläissyöjä Grön biätare Blue-cheeked Bee-eater R 
Merops apiaster Mehiläissyöjä Biätare European Bee-eater H 
Coracias garrulus Sininärhi Blåkråka European Roller H 
Upupa epops Harjalintu Härfågel Hoopoe H 
Jynx torquilla Käenpiika Göktyta Eurasian Wryneck PV 
Picus canus Harmaapää kka Gråspe  Grey-headed Woodpecker PTV 
Picus viridis Viher kka Gröngöling European Green Woodpecker R 
Dryocopus mar us Palokärki Spillkråka Black Woodpecker PTV 
Dendrocopos major Käpy kka Större hackspe  Great Spo ed Woodpecker PTY 
Dendrocopos medius Tammi kka Mellanspe  Middle Spo ed Woodpecker R 
Dendrocopos leucotos Valkoselkä kka Vitryggig hackspe  White-backed Woodpecker PTH 
Dendrocopos minor Pikku kka Mindre hackspe  Lesser Spo ed Woodpecker PTV 
Picoides tridactylus Pohjan kka Tretåig hackspe  Three-toed Woodpecker PTV 
Melanocorypha calandra Arokiuru Kalanderlärka Calandra Lark R 
Melanocorypha bimaculata Ylänkökiuru Asia sk kalanderlärka Bimaculated Lark R 
Melanocorypha leucoptera Valkosiipikiuru Vitvingad lärka White-winged Lark R 
Melanocorypha yeltoniensis Mustakiuru Svartlärka Black Lark R 
Calandrella brachydactyla Lyhytvarvaskiuru Kor ålärka Greater Short-toed Lark R 
Calandrella rufescens Pikkukiuru Dvärglärka Lesser Short-toed Lark R 
Galerida cristata Töyhtökiuru Tofslärka Crested Lark R 
Lullula arborea Kangaskiuru Trädlärka Woodlark P(T)H 
Alauda arvensis Kiuru Sånglärka Eurasian Skylark PY 
Eremophila alpestris Tunturikiuru Berglärka Horned Lark TH 
Riparia riparia Törmäpääsky Backsvala Sand Mar n PLV 
Ptyonoprogne rupestris Kalliopääsky Klippsvala Eurasian Crag Mar n R 
Hirundo rus ca Haarapääsky Ladusvala Barn Swallow PY 
Cecropis daurica Ruostepääsky Rostgumpsvala Red-rumped Swallow R 
Delichon urbicum Räystäspääsky Hussvala Common House Mar n PY 
Anthus richardi Isokirvinen Större piplärka Richard's Pipit H 
Anthus godlewskii Mongoliankirvinen Mongolpiplärka Blyth's Pipit R 
Anthus campestris Nummikirvinen Fältpiplärka Tawny Pipit R 
Anthus hodgsoni Taigakirvinen Sibirisk piplärka Olive-backed Pipit H 
Anthus trivialis Metsäkirvinen Trädpiplärka Tree Pipit PY 
Anthus gustavi Tundrakirvinen Tundrapiplärka Pechora Pipit R 
Anthus pratensis Nii ykirvinen Ängspiplärka Meadow Pipit PY 
Anthus cervinus Lapinkirvinen Rödstrupig piplärka Red-throated Pipit LV 
Anthus petrosus Luotokirvinen Skärpiplärka Eurasian Rock Pipit PV 
Motacilla ava Keltavästäräkki Gulärla Yellow Wagtail PLV 
Motacilla citreola Sitruunavästäräkki Citronärla Citrine Wagtail H 
Motacilla cinerea Virtavästäräkki Forsärla Grey Wagtail H 
Motacilla alba Västäräkki Sädesärla White Wagtail PY 
Bombycilla garrulus Tilhi Sidensvans Bohemian Waxwing PLTV 
Cinclus cinclus Koskikara Strömstare White-throated Dipper PLTV 
Troglodytes troglodytes Peukaloinen Gärdsmyg Winter Wren PV 
Prunella modularis Rau ainen Järnsparv Dunnock PY 
Prunella montanella Taigarau ainen Sibirisk järnsparv Siberian Accentor R 
Prunella atrogularis Mustakurkkurau ainen Svartstrupig järnsparv Black-throated Accentor R 
Prunella collaris Alppirau ainen Alpjärnsparv Alpine Accentor R 
Cercotrichas galactotes Ruostepyrstö Trädnäktergal Rufous-tailed Scrub Robin R 
Erithacus rubecula Punarinta Rödhake European Robin P(T)Y 
Luscinia luscinia Satakieli Näktergal Thrush Nigh ngale PV 
Luscinia megarhynchos Etelänsatakieli Sydnäktergal Common Nigh ngale R 
Luscinia calliope Rubiinisatakieli Rubinnäktergal Siberian Rubythroat R 
Luscinia svecica Sinirinta Blåhake Bluethroat LV 
Tarsiger cyanurus Sinipyrstö Blåstjärt Red- anked Bluetail R 
Phoenicurus ochruros Mustaleppälintu Svart rödstjärt Black Redstart PLH 
Phoenicurus phoenicurus Leppälintu Rödstjärt Common Redstart PV 
Saxicola rubetra Pensastasku Buskskvä a Whinchat PY 
Saxicola torquatus Mustapäätasku Svarthakad buskskvä a Common Stonechat H 
Saxicola caprata Nokitasku Svart buskskvä  Pied Bushchat R 
Oenanthe isabellina Arotasku Isabellastenskvä a Isabelline Wheatear R 
Oenanthe oenanthe Kivitasku Stenskvä a Northern Wheatear PY 
Oenanthe pleschanka Nunnatasku Nunnestenskvä a Pied Wheatear R 
Oenanthe hispanica Rusotasku Medelhavsstenskvä a Black-eared Wheatear R 
Oenanthe deser  Aavikkotasku Ökenstenskvä a Desert Wheatear R 
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Mon cola saxa lis Kivikkorastas Stentrast Rufous-tailed Rock Thrush R 
Mon cola solitarius Sinirastas Blåtrast Blue Rock Thrush R 
Zoothera dauma Kirjorastas Guldtrast White's Thrush R 
Catharus ustulatus Korpirastas Beigekindad skogstrast Swainson's Thrush R 
Turdus torquatus Sepelrastas Ringtrast Ring Ouzel LH 
Turdus merula Mustarastas Koltrast Common Blackbird P(T)Y 
Turdus obscurus Harmaakurkkurastas Gråhalsad trast Eyebrowed Thrush R 
Turdus naumanni Ruosterastas Rödtrast Naumann's Thrush R 
Turdus eunomus Ruostesiipirastas Bruntrast Dusky Thrush R 
Turdus atrogularis Mustakaularastas Svarthalsad trast Black-throated Thrush R 
Turdus pilaris Räkä rastas Björktrast Fieldfare P(T)Y 
Turdus philomelos Laulurastas Taltrast Song Thrush PY 
Turdus iliacus Punakylkirastas Rödvingetrast Redwing PY 
Turdus viscivorus Kulorastas Dubbeltrast Mistle Thrush P(T)V 
Locustella lanceolata Viirusirkkalintu Träsksångare Lanceolated Warbler H 
Locustella naevia Pensassirkkalintu Gräshoppsångare Common Grasshopper Warbler PV 
Locustella uvia lis Viitasirkkalintu Flodsångare River Warbler PV 
Locustella luscinioides Ruokosirkkalintu Vassångare Savi's Warbler R 
Acrocephalus paludicola Saraker unen Va ensångare Aqua c Warbler R 
Acrocephalus schoenobaenus Ruokoker unen Sävsångare Sedge Warbler PY 
Acrocephalus agricola Ken äker unen Fältsångare Paddy eld Warbler R 
Acrocephalus dumetorum Viitaker unen Busksångare Blyth's Reed Warbler PV 
Acrocephalus palustris Luhtaker unen Kärrsångare Marsh Warbler PV 
Acrocephalus scirpaceus Ry ker unen Rörsångare Eurasian Reed Warbler PV 
Acrocephalus arundinaceus Rastasker unen Trastsångare Great Reed Warbler H 
Acrocephalus aedon Paksunokkaker unen Tjocknäbbad sångare Thick-billed Warbler R 
Hippolais pallida Vaaleakultarinta Eksångare Eastern Olivaceous Warbler R 
Hippolais caligata Pikkukultarinta Stäppsångare Booted Warbler R 
Hippolais rama Aavikkokultarinta Saxaulsångare Syke's Warbler R 
Hippolais icterina Kultarinta Härmsångare Icterine Warbler PV 
Sylvia undata Ruskoker u Provencesångare Dar ord Warbler R 
Sylvia can llans Rusorintaker u Rödstrupig sångare Subalpine Warbler R 
Sylvia melanocephala Same pääker u Sammetshä a Sardinian Warbler R 
Sylvia rueppelli Mustakurkkuker u Svarthakad sångare Rüppell's Warbler R 
Sylvia nana Kääpiöker u Ökensångare Asian Desert Warbler R 
Sylvia nisoria Kirjoker u Höksångare Barred Warbler H 
Sylvia curruca Herneker u Ärtsångare Lesser Whitethroat PY 
Sylvia communis Pensasker u Törnsångare Common Whitethroat PY 
Sylvia borin Lehtoker u Trädgårdssångare Garden Warbler PY 
Sylvia atricapilla Mustapääker u Svarthä a Eurasian Blackcap P(T)Y 
Phylloscopus coronatus Amurinuunilintu Östlig kronsångare Eastern Crowned Warbler R 
Phylloscopus plumbeitarsus Burja anuunilintu Sibirisk lundsångare Two-barred Warbler R 
Phylloscopus trochiloides Idänuunilintu Lundsångare Greenish Warbler PH 
Phylloscopus borealis Lapinuunilintu Nordsångare Arc c Warbler H 
Phylloscopus proregulus Hippiäisuunilintu Kungsfågelsångare Pallas's Leaf Warbler H 
Phylloscopus inornatus Taigauunilintu Taigasångare Yellow-browed Warbler H 
Phylloscopus humei Kashmirinuunilintu Bergstaigasångare Hume's Leaf Warbler R 
Phylloscopus schwarzi Siperianuunilintu Videsångare Radde's Warbler R 
Phylloscopus fuscatus Ruskouunilintu Brunsångare Dusky Warbler R 
Phylloscopus bonelli Vuoriuunilintu Bergsångare Western Bonelli's Warbler R 
Phylloscopus orientalis Balkaninuunilintu Balkansångare Eastern Bonelli's Warbler R 
Phylloscopus sibilatrix Siri äjä Grönsångare Wood Warbler PY 
Phylloscopus collybita Tiltal  Gransångare Common Chi cha  PY 
Phylloscopus trochilus Pajulintu Lövsångare Willow Warbler PY 
Regulus regulus Hippiäinen Kungsfågel Goldcrest P(T)Y 
Regulus ignicapilla Tulipäähippiäinen Brandkronad kungsfågel Common Firecrest R 
Muscicapa striata Harmaasieppo Grå ugsnappare Spo ed Flycatcher PY 
Ficedula parva Pikkusieppo Mindre ugsnappare Red-breasted Flycatcher PH 
Ficedula albicollis Sepelsieppo Halsbands ugsnappare Collared Flycatcher R 
Ficedula hypoleuca Kirjosieppo Svartvit ugsnappare European Pied Flycatcher PY 
Panurus biarmicus Viiksi mali Skäggmes Bearded Reedling PaPTV 
Aegithalos caudatus Pyrstö ainen Stjärtmes Long-tailed Tit PL(T)V 
Parus palustris Viita ainen En ta Marsh Tit R 
Parus montanus Hömö ainen Tall ta Willow Tit PaPTY 
Parus cinctus Lapin ainen Lappmes Grey-headed Chickadee R 
Parus cristatus Töyhtö ainen Tofsmes European Crested Tit PaPTY 
Parus ater Kuusi ainen Svartmes Coal Tit PaPTY 
Parus caeruleus Sini ainen Blåmes Eurasian Blue Tit PaPTY 
Parus cyanus Valkopää ainen Azurmes Azure Tit R 
Parus major Tali ainen Talgoxe Great Tit PaPTY 
Si a europaea Pähkinänakkeli Nötväcka Eurasian Nuthatch TH 
Certhia familiaris Puukiipijä Trädkrypare Eurasian Treecreeper PTY 



129 

Remiz pendulinus Pussi ainen Pungmes Eurasian Penduline Tit R 
Oriolus oriolus Kuhankei äjä Sommargylling Eurasian Golden Oriole H 
Lanius isabellinus Punapyrstölepinkäinen Isabellatörnskata Isabelline Shrike R 
Lanius collurio Pikkulepinkäinen Törnskata Red-backed Shrike PV 
Lanius minor Mustaotsalepinkäinen Svartpannad törnskata Lesser Grey Shrike H 
Lanius excubitor Isolepinkäinen Varfågel Great Grey Shrike PTV 
Lanius meridionalis Etelänisolepinkäinen Ökenvarfågel Southern Grey Shrike R 
Lanius senator Punapäälepinkäinen Rödhuvad törnskata Woodchat Shrike R 
Lanius nubicus Valko-otsalepinkäinen Masktörnskata Masked Shrike R 
Garrulus glandarius Närhi Nötskrika Eurasian Jay PaPTY 
Perisoreus infaustus Kuukkeli Lavskrika Siberian Jay PaPTH 
Pica pica Harakka Skata Common Magpie PaPTY 
Nucifraga caryocatactes Pähkinähakki Nötkråka Spo ed Nutcracker PaPTV 
Corvus monedula Naakka Kaja Western Jackdaw PaPTY 
Corvus dauuricus       B Idännaakka Klippkaja Daurian Jackdaw R 
Corvus frugilegus Mustavaris Råka Rook PTV 
Corvus corone cornix Varis Kråka Hooded Crow PaPTY 
Corvus corax Korppi Korp Common Raven PaPTY 
Sturnus vulgaris Ko arainen Stare Common Starling P(T)Y 
Sturnus roseus Punako arainen Rosenstare Rosy Starling R 
Passer domes cus Varpunen Gråsparv House Sparrow PaPTY 
Passer hispaniolensis Pensasvarpunen Spansk sparv Spanish Sparrow  
Passer montanus Pikkuvarpunen Pil nk Eurasian Tree Sparrow PaPTY 
Fringilla coelebs Peippo Bo nk Common Cha nch P(T)Y 
Fringilla mon fringilla Järripeippo Berg nk Brambling P(T)V 
Serinus serinus Keltahemppo Gulhämpling European Serin H 
Carduelis chloris Viherpeippo Grön nk European Green nch PTY 
Carduelis carduelis Tikli Steglits European Gold nch PTV 
Carduelis spinus Vihervarpunen Grönsiska Eurasian Siskin PTY 
Carduelis cannabina Hemppo Hämpling Common Linnet PV 
Carduelis avirostris Vuorihemppo Vinterhämpling Twite LH 
Carduelis ammea Urpiainen Gråsiska Common Redpoll PLTY 
Carduelis hornemanni Tundraurpiainen Snösiska Arc c Redpoll LTH 
Loxia leucoptera Kirjosiipikäpylintu Bändelkorsnäbb Two-barred Crossbill L(T)H 
Loxia curvirostra Pikkukäpylintu Mindre korsnäbb Red Crossbill PLTY 
Loxia pytyopsi acus Isokäpylintu Större korsnäbb Parrot Crossbill PLTV 
Bucanetes githagineus Aavikkotulkku Ökentrumpetare Trumpeter Finch R 
Carpodacus erythrinus Punavarpunen Rosen nk Common Rose nch PY 
Pinicola enucleator Taviokuurna Tallbit Pine Grosbeak L(T)V 
Pyrrhula pyrrhula Punatulkku Domherre Eurasian Bull nch PaPLTY 
Coccothraustes coccothraustes Nokkavarpunen Stenknäck Haw nch PLTH 
Dendroica striata Viiruker uli Vitkindad skogssångare Blackpoll Warbler R 
Zonotrichia albicollis Valkokurkkusirkku Vitstrupig sparv White-throated Sparrow R 
Calcarius lapponicus Lapinsirkku Lappsparv Lapland Longspur LV 
Plectrophenax nivalis Pulmunen Snösparv Snow Bun ng L(T)V 
Emberiza spodocephala Harmaapääsirkku Gråhuvad sparv Black-faced Bun ng R 
Emberiza leucocephalos Mäntysirkku Tallsparv Pine Bun ng R 
Emberiza citrinella Keltasirkku Gulsparv Yellowhammer PTY 
Emberiza hortulana Peltosirkku Ortolansparv Ortolan Bun ng PV 
Emberiza buchanani Kivikkosirkku Bergortolansparv Grey-necked Bun ng R 
Emberiza caesia Ruostekurkkusirkku Rostsparv Cretzschmar's Bun ng R 
Emberiza rus ca Pohjansirkku Videsparv Rus c Bun ng LV 
Emberiza pusilla Pikkusirkku Dvärgsparv Li le Bun ng H 
Emberiza ru la Kastanjasirkku Rödbrun sparv Chestnut Bun ng R 
Emberiza aureola Kultasirkku Gyllensparv Yellow-breasted Bun ng R 
Emberiza schoeniclus Pajusirkku Sävsparv Common Reed Bun ng P(T)Y 
Emberiza melanocephala Mustapääsirkku Svarthuvad sparv Black-headed Bun ng R 
Emberiza calandra Harmaasirkku Kornsparv Corn Bun ng R 
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