
Heti seuraavana päi-
vänä pesäkameran 

asentamisesta kaksi eri 
tuulihaukka-koirasta kävi 
katsomassa pesäpönttöä. 
Molemmat olivat rengas-
tettuja ja renkaat olivat 
eri jaloissa. Parin päivän 
päästä pesälle saapui 
rengastamaton naaras, 
joka valitsi toisen koiraista 
kumppanikseen.
 Pariskunta alkoi 5.5. 
yhdessä valmistella pesää 
kaivamalla ja kuopsut-
tamalla sen pohjalle sy-
vennyksen munia varten. 
Naaras myös patisti koi-
rasta hakemaan ravintoa, 
sillä koiraan on osoitettava 
kykynsä ravinnonhakijana. 
Tuulihaukka käyttää ravin-
nokseen pikkunisäkkäitä, 
kuten myyriä, lintuja, 
liskoja sekä hyönteisiä.
 Tuulihaukan haudon-
ta-aika on 26–29 vuo-
rokautta ja munia tulee 
tyypillisesti 4–5. Poikaset 
ovat lentokykyisiä noin 
kuukauden päästä kuoriu-
tumisesta.

Tuulihaukkalive
– 20 000 katsontakertaa

Nurmijärven Sähkön 100-vuotistempaus

Nurmijärven Luonto ry toteutti yhteistyössä Nurmijärven Sähkön kanssa en-

simmäistä kertaa Suomessa tuulihaukan livekameran. Pesäkamera asennet-

tiin Vapun päivänä ja liveseuranta päättyi 24. heinäkuuta poikasten lähdet-

tyä pesästä. Pesäpönttö oli Lepsämän seudulla ladon seinässä,

peltoaukealla, 5–6 m korkeudella.

 Livekamera-pesään syn-
tyi neljä munaa. Poikaset 
kuoriutuivat kesäkuun 
alussa. Kolme poikasista 
kehittyi lentokykyisiksi, 
mutta yhden taival päättyi 
ennen aikojaan.
 Tuulihaukka-live 
keräsi yhteensä 20 000 
katsontakertaa. Suurin osa 
katsojista tuli Suomesta, 
mutta pesää seurattiin 
myös Ruotsissa, Saksassa, 
Portugalissa, Espanjassa, 
Ranskassa, Kyproksella 
ja Puolassa. Keskimäärin 
lähetystä katsottiin 11 
minuuttia kerrallaan.

Tuulihaukka katosi - 
mutta palautettiin

Tuulihaukka katosi 
1960-luvulta lähtien lähes 
kokonaan Uudeltamaalta 
ja Nurmijärveltä, mahdolli-
sesti ympäristömyrkkyjen 
takia. 2000-luvun aikana 
se on kuitenkin saatu 
palautettua pesimälinnus-
toomme rengastajien ja 
muiden lintuharrastajien 

toimesta. 
 Nykyään tuulihaukka 
on yleisin ja näkyvin päi-
väpetolintu nurmijärveläi-
sessä maalaismaisemassa. 
Niitä pesii alueella noin 20 
paria.
 Tuulihaukka kuuluu 
jalohaukkoihin (Falco-
nidae) ja on rauhoitettu. 
Niitä pesii koko Suomen 
alueella 5000–7000 paria.

Livekamera piti
rakentaa nollasta

Nurmijärven Luonto 
ry:llä ei ollut aikaisempaa 
kokemusta livepesäkame-
roista. Kun Nurmijärven 
Sähkö lähestyi yhdistystä 
pesäkamera-ajatuksella, 
Petri Puolakka toi esiin 
tuulihaukan. Onneksi 
yhdistykseen kuului myös 
elektroniikan DI Kalle 
Raiskila, joka rakensi 
livekameran ’nollasta’.
 Järjestelmään kuului 
Raspberry Pi -ohjaustie-
tokone ladon sisällä, 70 x 
70 cm -kokoinen, 90 watin 
aurinkopaneeli antamaan 
sähköä, hyytelöakku, 
kamera ja sensori. Kamera 
asennettiin n. 10–15 cm 
päähän linnusta. 
 Raiskila haki netistä lä-
hetystä ohjaavan ohjelman 
ja skriptasi sen lähettä-
mään kuvaa YouTubeen ja 
leimaamaan vielä aikamer-
kinnän päälle. 
 – Erään ukonilman 
aikana järjestelmästä 
meni sähköt. Lokista näki 
suoraan, milloin salama 
oli iskenyt. Se oli touko-
kuussa, juuri ennen kuin 
helteet alkoivat. Salamasta 
tuli jännitepiikki, vaikka 
systeemi ei ollut verkossa 
kiinni. Sähköt katkesivat, 
mutta järjestelmä pysyi 
ehjänä, Kalle Raiskila 
toteaa.

Petri Puolakka ja Kalle Raiskila (tikkailla) asentamassa kamerakalustoa.

Tuulihaukan
livekamera

ensimmäistä
kertaa

Suomessa

Nurmijärven asukkaista 
noin 1,2 % on ruotsin-

kielisiä tai kaksikielisiä, 
mikä tarkoittaa käytän-
nössä noin 500 henkeä. 
Yhdistys on perustettu 
vuonna 1996 keräämään 
paikallisia ruotsia puhuvia 
yhteistoimintaan.
 Nurmijärvellä ei ole 
varsinaista ruotsinkielistä 
historiaa, jolle toiminta 
pohjautuisi, vaan yhdistys 
on uuden ajan ilmiö, joka 
perustuu siihen, että kun-
nan kasvaessa alueelle on 

Svenska Förening järjesti
yhteislaulutilaisuuden Taaborilla

Svenska Förening i 

Nurmijärvi järjesti 

kesäkuussa Taaborin-

vuorella yhteislauluti-

laisuuden – Allsång på 

Tabor. Paikalle saapui 

noin 150 henkeä

laulamaan Thomas 

Lundinin ja Calle

Petterssonin johdolla.

muuttanut myös ruotsin-
kielisiä.
 Nurmijärvellä on ollut 
ruotsinkielinen päivä-
koti Äppelgård vuodesta 
1997. 2000-luvun alussa 
kourallinen vanhempia 
aloitti projektin, jonka seu-
rauksena Syrjälän koulun 
kupeeseen perustettiin 
ruotsinkielinen ala-aste 
vuonna 2004. Koululla 
toimii myös iltapäiväker-
ho. Yläasteelle ruotsinkie-
liset menevät Vantaalle tai 
Helsinkiin.

 Svenska Föreningin 
toimintaan kuuluvat ke-
väiset grillijuhlat, Svenska 
Dagin juhlinta syksyllä, 
discoja lapsille sekä teat-
teriretkiä. Joulun aikaan 
on tapahtumia, kuten 
joululaulutapahtuma, mut-
ta Lucia-juhlan järjestää 
ruotsinkielinen ala-aste.
 Yhteislaulutilaisuus oli 
ensimmäinen laatuaan. 
Ponnistus oli yhdistykseltä 
merkittävä ja se onnistui 
hyvin. Kohtalaisessa kesä-
säässä laulettiin tietenkin 

’Sommaren är kort’, mutta 
myös mm. ’Idas sommar-
visa’, ’En sjöman älskar 
havets våg’ ja Topeliuksen 
juhlavuoden kunniaksi ’En 
sommardag i Kangasala’ 
sekä Abbaa – kuinkas 
muuten.
 – Televisiossakin nähty 
’Allsång på Skansen’ on 
innostanut ihmisiä. Tapah-
tuman primus motorina oli 
Micaela Hagström-Koi-
vusara, kertoo yhdistyk-
sen puheenjohtaja Siv 
Jansson.

Peppi
Pitkätossu
Taaborilla
Nurmijärven Sähkön kut-
suvierasnäytös Taaborin 
kesäteatterissa oli tänä yhtiön 
satavuotisjuhlavuonna Peppi 
Pitkätossu.

Esitys oli samalla ohjaaja Taavi 
Vartian kymmenvuotisjuhlaoh-
jaus Taaborin kesäteatterissa.
Sää suosi ja katsomo oli 
täynnä.

Nurmijärven Sähkö tarjosi väli-
ajalla kakkukahvit juhlavuoden 
kunniaksi.
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