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Artjärven kirkonkylän kosteikot on rehe-
vien järvien, kosteikkojen ja tulvapelto-
jen muodostama kokonaisuus Artjärven 
kirkonkylän tuntumassa. Se kuuluu Päi-
jät-Hämeen merkittävimpiin lintualueisiin. 
Kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi 
(IBA) kohde on valittu keväisten laulujout-
senkerääntymiensä perusteella. 

A rtjärven keskeinen lintualue käsittää kolme 
järveä, Villikkalanjärven, Säyhteen ja Pyhä-
järven, sekä Lammin suokosteikon ja Suur-

suon ja Sihvolantanhuvien tulvapeltoalueet. Ihmi-
sen toiminnan vaikutus on huomattavaa, mutta osin 
kuitenkin linnuille edullista, sillä alueella on lintujen 
suosimia laitumia ja peltomaita.

Kohteiden välinen maasto on vaihtelevaa met-
säsaarekkeiden ja peltoalueiden sekä asutuksen pirs-
tomaa kulttuurimaisemaa. Pellot ovat isolohkoisia, 
syvien pelto-ojien ja valtaojien uurtamia. Lintupai-
kat ovat monipuolisia ja retkeilijälle on tarjolla mo-
nilajinen linnusto ympäri vuoden. Artjärven kirkon-
kylän kosteikkojen linnustoa luonnehtivat keväisin 
joutsenet, hanhet, muut vesilinnut ja kahlaajat. Lop-
pukeväisin alueen kallioilta ja lintutorneilta on seu-
rattu menestyksellä arktisten hanhien ylilentoa. Ke-
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Artjärven kirkonkylän kosteikot
säisin alueella tavataan yleisesti maaseutulajeja, 
kuten hemppoja, tiklejä, uuttukyyhkyjä sekä yölaula-
jia ja -huutelijoita. Syyskesällä alueen järvenrannat ja 
tulvalammikot tarjoavat kahlaajille levähdyspaikko-
ja. Myöhemmin syysmuuton aikana näkyvintä antia 
ovat levähtävät kurki- ja hanhi- ja joutsenparvet sekä 
monet saalisjahdissa olevat petolinnut.

Linnusto
KEVÄT: Artjärven kirkolta on rannikolle vain 30–40 
km. Eteläisen sijaintinsa vuoksi alueella havaitaan 
monia maakunnan muuttolintujen ensisaapujia. Al-
kukeväällä ensimmäiset sulapaikat muodostuvat Vil-
likkalanjärven ja Säyhteen väliseen Ratulansalmeen 
ja Säyhteen lounaisnurkan luusuaan lintutornin edus-
talle. Sulapaikat keräävät vesilintuja, kuten telkkiä, 
sotkia ja sorsalintuja.  

Alkukevät on myös hyvää pöllöjen kuunteluaikaa 
ja onnekas kuuntelija voikin havaita seudulla ja lähi-
alueilla muun muassa huuhkajan ja sarvipöllön. Päl-
vien laajentuessa, lumien huvetessa ja tulvapeltojen 
täyttyessä kevään lintumaailmaan ilmestyvät hanhet, 
joutsenet, ensimmäiset kahlaajat, kiurut, västäräkit, 
kottaraiset, peipot ja pulmuset. Kevään tulvahuip-
pujen aikaan Suursuon ja Sihvolantanhuvien pellot 
lainehtivat järvien malliin ja suurimmat lintumäärät 

Säyhteen lintutorni. PK
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keskittyvät näille kohteille. Hanhimassoja tarkasti 
kiikaroimalla löytää niistä usein harvalukuisia lajeja 
kuten meri- ja lyhytnokkahanhia. Myös pikkujoutsen 
on vakituinen lepäilijä alueella.

Korkeimpien tulvien laskiessa olot paranevat kah-
laajille, joita voi parhaina päivinä havaita useita sa-
toja. Lajistokin on monipuolista: lirot, metsä-, pu-
najalka-, musta- ja valkoviklot, lirot ja suokukot 
tepastelevat lietteillä. Myöhemmin mukaan ilmestyy 
usein myös pieniä määriä sirrejä. Arktikan aikaan 
kaukoputki kannattaa kääntää myös Artjärven jär-
vien selille, joilla levähtää usein alleja, mustalintuja 
ja sotkia.

KESÄ: Artjärven pesimälinnusto on maatalousympä-
ristö- ja kosteikkolajipainotteista. Loppukevään il-
toina alueella voi kuulla peltopyyn karheaa soidinta 
ja aamuisin peltojen yllä on mahtava kiurujen yh-
teiskonsertti. Myös kuovit ja niittykirviset kuuluvat 
oleellisesti alueen äänimaisemaan. Yöaikaan liikku-
va voi kuulla luhtakanoja, kaulushaikaran ja monia 
yölaulajia sekä hyvällä tuurilla viiriäisen. Alueella on 
edelleen hyvät kannat muuten maakunnassa harvalu-

kuisilla lajeilla kuten heinätavilla, peltopyyllä, luhta-
kanalla, luhtahuitilla, punajalkaviklolla, uuttukyyh-
kyllä ja peltosirkulla. Lammin kosteikkoalueella on 
todettu muutamana vuonna maakunnan ainoa kirjo-
kerttureviiri ja onpa laji myös pesinyt paikalla.

SYKSY: Syysmuuttajia alkaa näkyä yleisesti jo heinä-
kuussa. Matalien vesien aikaan rannoille muodos-
tuu kahlaajille soveltuvia lietteitä, joilta voi tavata 
yleisimpiä sirrilajeja ja muitakin kahlaajia. Harmaa-
haikaroiden runsaus alueella on silmiinpistävää elo-
kuussa. Myös suuret kottarais-, keltavästäräkki- ja 
pääskyparvet ovat tavanomaisia. Lajit yöpyvät jär-
vien ruovikoissa ja rantakasvillisuudessa. Myöhem-
min syksyllä alue alkaa kerätä arktisia hanhia ja 
loppuvuodesta laulujoutsenia. Hanhia, varsinkin val-
koposkihanhia voi alueella olla kymmeniätuhansia, 
joutseniakin useita satoja. 

Talven tullen viimeiset vesilinnut havaitaan yleen-
sä pisimpään sulana pysyvällä Pyhäjärvellä, joka on 
keskisyvyydeltään yksi Suomen syvimmistä järvistä. 
Alueiden talvilinnusto on niukkaa ja linnut keskitty-
vätkin enimmäkseen asutuksen tuntumaan. Artjär-

Sihvolantanhuat, Korpistonoja keväällä 2014, jolloin tulvat olivat jo kuivuneet. PK
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ven kirkon liepeiltä ja Suurikylästä voi löytää muun 
muassa fasaaneja, varpusia ja keltasirkkuja. Toisi-
naan myös peltopyyt tulevat talvella talojen ruokin-
noille, mutta niitä kannattaa etsiä myös peltoja tä-
hystämällä. Myyrätalvina isolepinkäisiä, hiiripöllö tai 
jokin päiväpetolintu jää talvehtimaan alueelle.

Saapumisohje ja havainnointi
Artjärven kirkonkylän kosteikkoalue sijaitsee maa-
kunnan kaakkoiskulmassa. Lahdesta nopeinta reit-
tiä vt 12:n ja Kuivannontien-Uudenkyläntien (1711) 
kautta kosteikkojen lähimpään kohteeseen Villik-
kalanjärven pohjoisrannalle on noin 38 km. Ori-
mattilan keskustasta paikalle tullaan Artjärven-Nii-
nikoskentietä (172) ja matkaa kertyy noin 19 km. 
Villikkalanjärven pohjoisrannalta on muihin kostei-
kon kohteisiin 5–14 km.

VILLIKKALANJÄRVI Savisamea, matalarantainen ja 
maatalouden rehevöittämä Villikkalanjärvi sijaitsee 
Artjärven kylän luoteispuolella. Pesimälinnustoon 
kuuluvat laulujoutsen, kanadanhanhi ja heinätavi. 
Runsaimpia rantalintuja ovat kalalokki ja rantasipi. 
Muuttoaikaan järvellä levähtää laulujoutsenia, har-
maahaikaroita ja matalanveden aikaan myös kahlaa-

jia. Järvenselältä saattaa yhyttää arktisia vesilintuja 
toukokuussa. Myös syyskaudella järvi kerää vesilin-
tuja levähtämään.

Järvelle näkee parhaiten luoteisrannalla sijaitseval-
ta nuorisoseurantalon edustan mäeltä. Paikalle pääs-
tään pohjoisesta tultaessa poistumalla valtatieltä 12 
Uudenkylän liittymästä ja kääntymällä etelään Kui-
vannontielle (1711). Kuivannontietä ajetaan noin 16 
km ja käännytään länteen Orimattilantielle (172). 
Tätä jatketaan vajaat 1,2 km ja käännytään vasem-
malle Seuratielle (risteyksessä kyltti Nuorisoseuran-
talo). 400 m:n jälkeen saavutaan seurantalolle, jonka 
pihaan voi pysäköidä. Järvelle näkee pellonreunasta 
alapuolisen mäen rinteestä.

Muita hyviä tarkkailupaikkoja ovat Ratulanlahti 
järven koillisosassa ja järven eteläpään kahlaajaran-
ta. Ratulanlahdelle pääsee ajamalla Orimattilantien 
risteyksestä suoraan Artjärven kirkonkylän suuntaa. 
Matkaa venerannalle johtavalle risteykselle on vajaat 
1,8 km. Rantaan vie nimetön pikkutie. Sen päässä on 
tilaa parille autolle. Päätien varteen tai risteysalueelle 
ei ole suotavaa pysäköidä.

Järven eteläosan ns. kylänrantaan päästään jatka-
malla etelään. Vajaan kilometrin ajon jälkeen ylite-
tään Säyhteen ja Villikkalanjärven välinen jokiosuus, 

Lamminsuo. PK
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Ratulansalmi, jossa kannattaa pysähtyä. Sillan etelä-
puolella on levike, jolle voi pysäköidä. Salmen linnut 
voi katsastaa sillalta. Kylänrantaan pääsee, kun jat-
kaa Ratulansalmesta kirkonkylän suuntaan 2,1 km. 
Pienen omakotitaajaman kohdata käännytään oi-
kealle Kiveläntielle. Sitä jatketaan 200 m ja käänny-
tään Venhotielle, joka vie rantaan. Sopivia näkymiä 
järvelle voi hakea molemmin puolin venerantaa.

SIHVOLANTANHUAT Ratulanlahdelta lähdettäessä 
voidaan myös kääntyä 1,2 km kohdalta itään Kirk-
koäyrääntielle, jolloin päästään ihastelemaan Sih-
volantanhuoiden tulvapeltoja. Pohjoisesta laskeva 
Lanskinjoki virtaa paikalla laakeassa laaksossa pelto-
jen keskellä kohti Villikkalanjärveä. Joki tulvii huhti–
toukokuussa laajalle alueelle ja houkuttelee puolisu-
keltajasorsia, joiden yksilömäärät kipuavat toisinaan 
toiselle tuhannelle. Myös hanhet laiduntavat keväin 
ja syksyisin tuhatpäisinä tokkina Lanskinjoen laak-
sossa. Mikäli tulvat ulottuvat toukokuulle, suokuk-
ko- ja vikloparvet valtaavat alueen. Pienempinä mää-
rinä tavataan myös tyllejä, sirrejä ja jänkäsirriäisiä. 
Pesimälajistoon kuuluvat muun muassa ruisrääkkä, 
töyhtöhyyppä, punajalkaviklo, keltavästäräkki ja pel-
tosirkku.

Tulvan länsiosaa voi havainnoida sopivista kohdin 
tieltä, kunhan jättää tilaa maatalouskoneille ja muul-
le liikenteelle. Kirkkoäyrääntie kulkee Heikkilän tilan 
pihan läpi, jossa tulee ajaa varovaisesti. Välittömäs-
ti tilan jälkeen avautuu näkymä tulvapellon keski-
osaan. Heikkilästä eteenpäin itään Kirkkoäyrääntie 
kääntyy jyrkästi risteyksessä reilun kilometrin jälkeen 
oikealle. Tästä risteyksestä voidaan jatkaa pientä pel-

totietä Korpistonojalle. Korkeiden tulvien aikaan 
tie on kuitenkin usein poikki tai pehmeä, joten sil-
lä ajoa tulee välttää. Korpistonojalle näkee myös tul-
va-alueen pohjoispuolelta Hietanasta. Hietanan puo-
lelle päästään ajamalla Kirkkotie loppuun (1 km) ja 
kääntymällä vasemmalle Hietanantielle (1731). Hie-
tanantietä ajetaan 3,6 km ja käännytään länteen Ra-
tulan Myllytielle. Tätä jatketaan noin 1,5 km, jolloin 
päästään Korpistonojan kohdalle.

SUURSUO Suursuon peltojen keskellä oleva valtaoja 
tulvii näyttävästi keväällä ja joskus myös kesäisin ja 
syksyisin. Tulva kerää Sihvolantanhuan tapaan pai-
kalle runsaasti joutsenia, hanhia, vesilintuja ja kah-
laajia. Aikaisin keväällä pellolla voi nähdä suuria 
kiuruparvia ja myöhemmin keväällä kalatiirat sekä 
töyhtöhyypät valtaavat kuivuvalta pellolta pesimäre-
viirinsä. Myös punajalkaviklo, tuulihaukka ja niitty-
kirvinen kuuluvat pesimälajistoon. Suursuon peltojen 
tulva-alue on pienempi kuin Sihvolantanhuan ja sitä 
voi havainnoida Hietanantien (1731) varrelta tai par-
haiten Hietanantien ja Kinnarintien (1734) risteyksen 
bussipysäkiltä.

LAMMI Lamminsuo on soistunut ja ruovikoitunut, 
umpeenkasvanut järvi, jonka kuivatus on aikoinaan 
epäonnistunut. Kosteikko kuitenkin tulvii edelleen 
ja jäljellä on vielä muutama avovesilampare. Joina-
kin vuosina joutsenet viihtyvät paikalla ja vesilintu-
ja sekä kahlaajiakin voi olla mukavasti. Pesimäaika-
na linnustoon kuuluu muun muassa lapasorsa, useita 
kurkipareja, taivaanvuohi ja punavarpunen ja joina-
kin vuosina kirjokerttu. Yöaikaan keväällä ja kesällä 

Artjärvellä on nähty lukui-
sia harvinaisuuksia, kuten 
Päijät-Hämeen toistaisek-
si ainoa pronssi-iibis (yllä). 
Lamminsuolla on taas to-
dettu maakunnan ainoa kir-
jokertun pesintä.
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Lammi tarjoaa hyvän mahdollisuuden kuulla yöhuu-
telijoita, erityisesti luhtakanoja ja toisinaan luhtahui-
tinkin.

Lammin suon näkee Kimonkylän tieltä. Parhaalle 
katselupaikalle pääsee jatkamalla Suursuolta Kinna-
rintietä (1734) etelään 2,8 km. T-risteyksestä käänny-
tään itään kohti Kimonkylää tielle 174. Kilometrin 
päästä tienvarrelta avautuu näkymä Lammille. Tien 
varressa on pieni levike.

Lamminsuon kaakkoiskulmassa on korkea kal-
lio, jonne pääsee polkua pitkin Kimonkyläntieltä. 
Kalliolta näkee paitsi koko kosteikon, myös laajal-
ti alueen ilmatilaa. Itäpään rantaa kiertää luontopol-
ku, se nousee koillisen rantapellon kohdalla kalliolle, 
jonka jyrkänteellä on pieni lintutorni ja lähellä laavu.

PYHÄJÄRVI Pyhäjärven lintujen tarkkailuun sopii 
parhaiten peltojen reunustama järven itäpää. Sinne 
pääsee palaamalla Lammin katselupaikalta Kimon-
kyläntietä 1,5 km länteen ja kääntymällä etelään Por-
lammintielle (1732). Järven perukka näkyy tielle ja 
500 m:n jälkeen kääntyy tie uima- ja venerannal-
le, jossa voi hyvin vaikka pitää evästaukoa. Paikalla 
on myös puusee. Rannalta huomaa paremmin aivan 
rannan tuntumassa olevat linnut, jotka eivät välttä-
mättä näy Porlammintielle. Lintuja kannattaa tähys-
tää myös kauempaa Pyhäjärven selältä, sillä sinne py-
sähtyy usein arktisia lajeja. Kohteen pesimälajisto on 
muita alueita niukempaa, mutta siihen kuuluvat telk-

kä, silkkiuikku, rantasipi ja punavarpunen. Syksyn 
viimeiset joutsenet kerääntyvät usein tänne.

SÄYHTEE Säyhtee on pieni ja matala läpivirtaama-
järvi, joka on Villikkalanjärven ja Pyhäjärven välis-
sä. Järvelle syntyy sulapaikkoja varhain keväällä ja 
koko järvi aukeaa alueen muita järviä aikaisemmin. 
Säyhteen lintutorni ja sen yläpuolinen mäki ovat oi-
via paikkoja katsella sekä paikallisia että muuttavia 
lintuja. Lintutorni sijaitsee järven lounaisnurkassa ja 
siitä hallitsee valtaosan järveä. Aiemmin mainitusta 
Ratulansalmesta näkee puolestaan järven pohjois-
päätyyn. 

Lintutornille pääsee Pyhäjärveltä jatkamalla Ki-
monkyläntietä länteen 2,1 kilometriä ja kääntymäl-
lä pohjoiseen Salmelantielle (172), joka kulkee Art-
järven keskustan läpi. Kilometrin jälkeen oikealle 
on viitta Lintutorni. Auton voi pysäköidä mäennyp-
pylälle ja sen reunalta voi jo tarkistaa onko lintutor-
nin edustalla lintuja. Tornille kävellään peltolohko-
jen välissä kulkevaa polkua pitkin. Lintuja voi hyvin 
tarkkailla jo mäen päältä menemättä tornille, jolloin 
paikalliset linnut eivät häiriinny.

Säyhteellä on usein suuria joutsenparvia, sotkia ja 
koskeloita. Tornin edustan ruovikon yltä tapaa usein 
ruskosuohaukan ja monena vuonna kaulushaika-
ra puhaltelee ruovikossa. Syksyllä ruovikko houkut-
telee paikalle yöpyviä kottaraisia ja toisinaan pääs-
kyjä. Viereisille pelloille kertyy usein myös hanhia ja 

Pyhäjärven itäpää ja vasemmassa yläkulmassa Säyhteen Kaurislahti. PK
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TYYPPILAJIT Laulujoutsen, metsähanhi, tundrahanhi, valkoposki-
hanhi, haapana, heinätavi, tukkasotka, alli, suokukko, mustaviklo, valko-
viklo, uuttukyyhky

MUITA LAJEJA Pikkujoutsen, merihanhi, harmaasorsa, jouhisorsa, 
merikotka, muuttohaukka, hiiripöllö, suopöllö, sinirinta, nokkavarpunen

HARVINAISUUKSIA Lyhytnokkahanhi, tiibetinhanhi, punakau-
lahanhi, ruostesorsa, ristisorsa, mandariinisorsa, punapäänarsku, viiriäi-
nen, jalohaikara, kattohaikara, pronssi-iibis, haarahaukka, arosuohaukka, 
niittysuohaukka, kiljukotkalaji, punajalkahaukka, liejukana, mustapyrs-
tökuiri, lampiviklo, heinäkurppa, mustatiira, isolokki, turkinkyyhky, tur-
turikyyhky, isokirvinen, sitruunavästäräkki, mustaleppälintu, sepelrastas, 
ruokosirkkalintu, pikkukultarinta, kirjokerttu, mustaotsalepinkäinen, pu-
nakottarainen

Katselupaikkoja
Villikkalan seurantalo: N 6738593 E 446679 ja N 60° 46,748’ E 26° 01,254’

Ratulanlahden veneranta: N 6738687 E 448827 ja N 60° 46,821’ E 26° 
03,619’

Ratulansalmi: N 6737189 E 449900 ja N 60° 46,022’ E 26° 04,825’

Villikkalanjärven (Salmelan) kylänranta: N 6735640 E 448410 ja N 60° 
45,176’ E 26° 03,208’

Kirkkoäyrääntie: N 6738639 E 450263 ja N 60° 46,80582’ E 26° 05,202’ 

Korpistonoja: N 6739861 E 451915 ja N 60° 47,477’ E 26° 07,003’ 

Suursuon pysäkki: N 6737549 E 451208 ja N 60° 46,225’ E 26° 06,260’

Lammin levike: N 6734918 E 452135 ja N 60° 44,815’ E 26° 07,320’

Pyhäjärven itäpään veneranta: N 6734108 E 450608 ja N 60° 44,368’ E 
26° 05,651’

Säyhteen lintutornin parkkipaikka: N 6735538 E 448903 ja N 60° 45,125’ 
E 26° 03,753’

kurkia. Rantapelloilla tapaa säännöllisesti hemppoja 
ja peltopyitä sekä fasaaneja. Järven pesimälajistoon 
kuuluu muun muassa haapana, heinätavi, lapasorsa, 
nokikana ja keltavästäräkki.
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