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Rajavuoren lintutorni
Heinolan keskustan koillispuolella, Rainion
asuinalueesta itään päin sijaitsee Kuusakoski Oy:n kierrätystoimintaan liittyvä
jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalue. Sen
pohjoispäässä sijaitsevalla korkealla täyttömäellä on tarkkailtu lintujen muuttoa jo
1990-luvulta lähtien. Mäki soveltuu tarkoitukseen mainiosti, sillä sieltä on ympäristöön lähes 360 asteen huikea näköala.

R

ajavuoren täyttömäki on hyvä muutontarkkailupaikka niin keväisin kuin syksyisin. Sen
lisäksi, että korkea mäki on hyvällä muuttoreitillä, sen avoin rikkaruohokasvusto houkuttelee
joitakin lintuja myös laskeutumaan ja levähtämään
paikalla. Viime vuosina komealupiini on vallannut
maastoa, mikä on vähentänyt linnuille tärkeää matalaa kasvillisuutta ja siemenravintoa.
Syksyllä 2016 Kuusakoski Oy rakennutti mäelle
lintutornin, mikä entisestään parantaa muutonseurannan mahdollisuuksia. Tornista on näköala lähes
joka suuntaan. Etelän suunnassa virtaa Kymenvirta,
lännessä avautuu Ruotsalaisen selkä ja idässä siintää
Konnivesi.

Linnusto
Rajavuori, jonka lintuharrastajat tuntevat paremmin ”Lakeassuon kasana”, on monipuolinen ”staijauspaikka”, jossa oikeastaan kaikki lajiryhmät ovat
edustettuina. Keväällä muuttaa petolintuja, hanhia,
vesilintuja ja kurkia. Pikkulintumuutto on vilkasta.
Kahlaajien syysmuutto alkaa jo heinäkuussa, ja mäeltä on nähty muuttavia kahlaajaparvia sopivilla säillä,
jotka kahlaajilla tarkoittavat vastatuulta ja sade- tai
ukkoskuuroja.
Syksyn kurkimuutto on Päijät-Hämeessä tuulista
riippuvainen. Sopivien luoteistuulien painaessa kurkien muuton sisämaahan on Rajavuori laajan näköalansa ansiosta oivallinen paikka tarkkailla kurkien
menoa. Esimerkiksi syksyllä 2018 mäeltä summattiin
kahdessa päivässä yli 7600 muuttavaa kurkea. Sääolot vaikuttavat myös arktisten hanhien muuttoreitteihin, ja mäeltä on laskettu joinakin syksyinä huikeita hanhimääriä, kuten 2017, jolloin nähtiin yli
76 000 hanhea. Myös syksyiselle petolintumuutolle
paikka on kohtalainen. Meri- ja maakotkia nähdään
joka vuosi. Harvinaisemmista pedoista on havaitPÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT
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tu muuttohaukka, punajalkahaukka, arosuohaukka,
niittysuohaukka ja kiljukotkalaji, ja muutenkin paikan harvinaisuuslista on melkoisen pitkä.
Käpylintujen vaellusvuosina Rajavuori on otollinen paikka nähdä ristinokkia.
Mäen rikkaruohostoon putoaa muutolta pikkulintuja, kuten kirvisiä, rautiaisia ja peippolintuja. Hiiripöllö on havaittu useina syksyinä ja isokirvinen on
nähty paikalla kolmesti.
Paikallista linnustoa edustavat muun muassa metsäkanalinnut, nuoli-, tuuli- ja hiirihaukka, läheisillä
vesillä kalassa käyvät sääkset sekä äänekkäät palokärjet ja harmaapäätikat. Huuhkajan saattaa joskus
nähdä hyvällä onnella puun latvassa ja varpuspöllö
huutelee silloin tällöin aamutuimaan.

Saapumisohje ja havainnointi
Rajavuoren lintutorni sijaitsee Heinolan keskustan
koillispuolella, linnuntietä torilta on matkaa noin 4
km. Helpoiten paikalle pääsee ajamalla Heinolan kirkonkylästä Lakeasuontietä etelän suuntaan reilut 3
km, jonka jälkeen käännytään itään Hevosvuorentielle. Tien alussa on puomi, joka on avoinna Kuusakosken työaikoina. Viikonloppuisin ja iltaisin PHLY:n
jäsenet voivat tiedustella puomin numerokoodia yhdistyksen retkivastaavilta (ks. phly.fi). Lintutorni sijaitsee Hevosvuorentien päässä mäen korkeimmalla
kohdalla. Tornille pääsee autolla.
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Matkan varrella kirkonkylän eteläpuolella sijaitseva Isiäinen on myös pysähtymisen arvoinen lintupaikka. Järven pohjoisrannan levikkeeltä voi nähdä
joutsenpoikueen, härkälinnun, tukkasotkan ja muita
vesilintuja. Kosteikko on rantakanojen mieleen, vakituisten nokikanojen lisäksi luhtakana kuullaan usein,
joskus myös luhtahuitti ja onpa paikalta vanha havainto pikkuhuitistakin. Isiäisen ympäristön pelloilla
ja pensaikoissa tavataan vuosittain monia yölaulajia.

TYYPPILAJIT Valkoposkihanhi, sepelhanhi, teeri, kurki, mehiläishaukka, sinisuohaukka, hiirihaukka, piekana, harmaapäätikka, palokärki, niittykirvinen, pikkukäpylintu
MUITA LAJEJA Metsähanhi, tundrahanhi, merihanhi, metso, maakotka, ampuhaukka, muuttohaukka, keltavästäräkki, kirjosiipikäpylintu,
isokäpylintu
HARVINAISUUDET Kiljuhanhi, mustahaikara, kattohaikara, haarahaukka, arosuohaukka, niittysuohaukka, kiljukotkalaji, punajalkahaukka, heinäkurppa, harjalintu, isokirvinen, mustaleppälintu

Katselupaikkoja
Rajavuoren lintutorni: N 6787506 E 452043 ja N 61°13,139’ E 26°06,429’
Isiäinen: N 6790090 E 450320 ja N 61°14,518’ E 26°04,465’
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