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Orimattila ja Lahti jakavat keskenään yh-
den maakunnan laajimmista peltoaukeista. 
Pelloilla ruokailevilla linnuilla on valinnan-
varaa. Etenkin hanhien massakokousten 
aikana parvia risteilee lähes jatkuvasti au-
keiden yllä matkalla peltolohkolta toiselle.

N astolan Arolasta alkavan ja Orimattilan Kui-
vannolle ulottuvalla viljelymaalla on lakeu-
den leima. Pituutta riittää pisimmillään yli 

12 km ja leveys vaihtelee runsaasta kilometristä lä-
hes neljään. Mahtavampi peltomaisema löytyy Päi-
jät-Hämeessä vasta Porvoonjoen varressa Orimatti-
lan ja Pukkilan rajoilla. Arolan ja Kuivannon väliset 
pellot ovat myös itäisin lintupeltomme, rajanaapu-

rina on Kymenlaakso. Ainakin hanhet vaihtavat vä-
lillä maakuntaa lintujen siirtyessä Iitin puolelle tai 
päinvastoin. Oheisessa kartassa MAALI-alueen raja-
us koskee vain Päijät-Hämeen puolta, Kymenlaakson 
puolen rajausta ei ole esitetty.

Kuivannon–Arolan peltojen avaruus houkuttelee 
etenkin lajistoa, joka ei ehdottomasti vaadi vesistöjä. 
Peltojen tilkkutäkki sisältää eri kasveilla viljeltyjä pel-
tolohkoja sekä kesantoja ja laitumia, mikä takaa sen, 
että ihanteellista ruokailuympäristöä on eri puolilla 
aluetta. Varsinaiset kosteikot puutuvat pelloilta, eikä 
tulva-alueita muodostu lyhytaikaisia peltolammikoi-
ta lukuun ottamatta. Tosin hyvin märkinä keväinä ja 
syksyinä ojien varsille kertyvä vesi luo pysähdyspaik-
koja kosteikoista pitäville linnuille. 

Kuivannon–Arolan pellot
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Linnusto
Peltolakeus on houkutellut 2000-luvulla komeita 
hanhiparvia, aivan viime vuosina valkoposkihanhien 
kerääntymät ovat olleet massiivisia: lukumääräarvi-
ot ovat jopa ylittäneet satatuhatta. Syksyn hanhiviik-
koina linnut vaihtavat paikkoja lähes koko aukean 
alueella, jonoja ja rykelmiä on ilmassa tuon tuosta. 

Valkoposkihankien, kurkien, kapustarinnan ja kel-
tavästäräkkien suuret määrät oikeuttivat alueen luo-
kittelun maakunnallisesti tärkeisiin kerääntymäaluei-
siin. Kurjille peltoaukea on paras kerääntymäkohde 
maakunnan eteläosassa. Suuria määriä on laskettu 
myös tundra- ja metsähanhia, pikkujoutsenia, haara-
pääskyjä ja pulmusia. Isot teeriparvet piristävät talvi-
sia retkiä, metsonkin voi tavata pellon laidalla ja pel-
topyitä latojen tai ojien vaiheilla.

Arosuohaukka. PK

Kattohaikara. PK

Harmaasirkkubongareita syksyllä 2009. PKo

PK
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Peltoaukeille kokoontuvat lintuparvet kiinnittävät 
petolintujen huomion. Muuttohaukka ottaa veron-
sa, tuulihaukka, suohaukat, sarvi- ja suopöllö nap-
pailevat myyriä, maakotkakin on etsiskellyt saalis-
ta alueella. Viime vuosina valkoposkihanhien massat 
ovat tuoneet paikalle merikotkia, joita on ollut han-
hien kimpussa parhaimmillaan useita.

Kuivannon–Arolan aukeiden massalajeihin kuulu-
vat myös töyhtöhyyppä ja sepelkyyhky. Kerääntymät 
voivat olla niin keväällä kuin syksyllä näyttäviä.

Yöretkiä ei kannata unohtaa, vaikka pellot ovatkin 
pienille laulajille vaatimatonta elinympäristöä. Sen si-
jaan ruisrääkät viihtyvät ja viiriäinen voi yllättää. yö-
aikaan avomaat ovat myös sarvipöllöjen valtakuntaa.

Saapumisohje
Lahden keskustasta on peltoalueen pohjoisosaan 
Arolaan runsaat 26 km. Nopeimmin paikalle tuo val-
tatie 12, josta ajetaan keskustasta 25 km, jonka jäl-
keen käännytään oikealle etelään Kotterontielle. Pel-
toaukea alkaa pian puolen kilometrin päässä ja sitä 

Pulmunen. PK
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TYYPPILAJIT Metsähanhi, valkoposkihanhi, teeri, kurki, ruisrääkkä, 
kapustarinta, töyhtöhyyppä, sinisuohaukka, sepelkyyhky, keltavästäräkki

MUITA LAJEJA Merihanhi, peltopyy, maakotka, muuttohaukka, suo-
pöllö, sarvipöllö, pulmunen

HARVINAISUUDET Lyhytnokkahanhi, haarahaukka, arosuohauk-
ka, niittysuohaukka, punajalkahaukka, kattohaikara, keräkurmitsa, heinä-
kurppa, harjalintu, isokirvinen, harmaasirkku

Katselupaikkoja
Arola: N 6753806 E 450643 ja N 60° 54,977’ E 26° 5,388’

Kottero: N 6752342 E 451836 ja N 60° 54,198’ E 26° 6,731’

Korvenpää eteläinen: N 6748075 E 448662 ja N 60° 51,876’ E 26° 3,289’

Kuivannon Metsäkulma kaakkoinen: N 6748715 E 452185 ja N 60° 52,247’ 
E 26° 7,170’

riittää noin 12 km Kuivannolle asti. Kuivannon Kor-
venpään kautta tullessa käännytään 21 km:n jälkeen 
valtatie 12:lta Kuivannontielle (1711). Matkaa Kui-
vannon peltoalueen eteläosaan johtavan Korven-
pääntien risteykseen on 7 km.

Lintuja tarkkaillaan pääasiassa peltoteiltä. Pysä-
köintiä varten on tärkeää etsiä paikka, jossa tietä ei 
tukita muilta kulkijoilta. Viljelykaudella tulee tietysti 
pysytellä teillä ja pellonreunoissa.

Tundrametsähanhia. PK
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