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Lahden Ritamäessä ja sen ympäristössä on 
pienellä alueella useita linnuille mieleisiä 
elinympäristöjä – valikoima ulottuu vanhas-
ta kuusilehdosta lahopuiseen lehtimetsään 
ja järeään tammipuistoon, järven rantaa 
unohtamatta.

V uonna 1962 perustettu Ritamäen luonnon-
suojelualue on Lahden vanhin rauhoitettu 
metsä, johon Kilpiäisten tikkametsä on liitet-

ty myöhemmin 1990-luvulla. Ritamäen etelärinne ja 
mäen lakiosa ovat sekapuustoista lehtoa, jossa luon-
nonvaraisten puiden seassa on kauan sitten istutet-
tuja siperianpihtoja ja tammia. Lehtoa elävöittävät 
myös pähkinäpensaat ja monilajinen kenttäkerrok-
sen kasvilajisto, joka keväällä on vuokkojen värittä-
mä. Luoteinen ja pohjoinen rinne on kuusivaltainen, 
koillinen osa puolestaan lehtipuustoinen. Lahopuuta 
on paljon ja monipuolisesti, kuten myös Ritamäkeen 
pohjoispuolella liittyvässä tikkametsässä, mikä selit-
tää tikkojen mieltymisen metsäalueeseen. Tikkamet-
sän läpi pienelle uimarannalle menevä kapea hiekka-
tie on puiden lehtiaikana erityisen vaikuttava reitti.

Samaan luontokokonaisuuteen kuuluu Ritamä-
en eteläpuolella sijaitseva Mukkulan kartanon van-

ha puisto, joka sekin on tutustumisen arvoinen luon-
toretkikohde vanhoine tammineen.

Linnusto
Ritamäen ja tikkametsän alueella voi tavata kaikki 
tikkalajimme, valkoselkätikka ja käenpiika mukaan 
luettuna. Hyvän tikkakannan elinvoimaisuutta tu-
kevat epäilemättä Kilpiäisten kaupunginosan poh-
joispuoliset ja Vesijärven rannan lahopuiset tikko-
jen suosimat metsät, jotka ovat toistaiseksi säästyneet 
hakkuilta.

Lehtojen ja vanhojen metsien varpuslintulajisto on 
runsas ja monipuolinen. Pikkusieppo viihtyy metsäs-
sä vuosittain, joinain vuosina myös idänuunilintu. 
Laulajataitureista paikalla esiintyvät kultarinta ja sa-
takieli, joitakin havaintoja on myös viitakerttusesta 
Ritamäen ja tikkametsän välisen jousiampumaradan 
ja Merrasojan liepeiltä. Alueella on löytynyt harvinai-
suuksia: harjalintu kartanon puistosta ja keltahemp-
po läheltä samaa paikkaa suojelualueen reunassa.

Tikkametsän uimarannalta on hyvät näkymät Kil-
piäistenpohjan eteläosaan, jossa tapaa vesilintuja heti 
kevään ensimmäisissä kevätsulissa, ja kiikaroitavaa 
löytää myöhäissyksyn jäätymiseen asti.
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Ritamäki ja Kilpiäisten lehto

Ritamäen ja tikkametsän alueella 
voi tavata kaikki tikkalajimme, val-
koselkätikka mukaan lukien. PK
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Saapumisohje
Mukkulaan on hyvät bussiyhteydet kauppatorin ja 
matkakeskuksen kautta. Lähelle Ritamäkeä tulevat 
Niemenkatua/Ritaniemenkatua ajavat bussilinjat, 
pohjoispuolelta yhteys on Kilpiäistentietä ja Karju-
saarenkatua ajavilta linjoilta. 

Keskustasta tultaessa kohteeseen pääsee joko Nie-
menkadun tai Mukkulankadun kautta, jotka haarau-
tuvat Lahdenkadusta vasemmalle. Matkaa on vajaat 
4,5 km, Mukkulankadun kautta hieman enemmän. 
Niemenkatu vie lähelle Mukkulan kartanoa, jonka 
parkkipaikka on kadulta vasemmalle. Oppilasasun-
tolan parkkipaikalle käännytään seuraavasta riste-
yksestä vasemmalle Ritaniemenkadulle, parkki on 
heti vasemmalla. Mukkulankatua tultaessa ajetaan 
vasemmalle Ritaniemenkadulle, jota pitkin matkaa 
parkkipaikalle on noin 1 km.

TYYPPILAJEJA Harmaapäätikka, pa-
lokärki, pikkutikka, pikkusieppo, kultarinta, 
mustapääkerttu, sirittäjä 

MUITA LAJEJA Lapasotka, pilkkasiipi, 
ruisrääkkä, lehtopöllö, käenpiika, pohjan-
tikka, valkoselkätikka, satakieli, viitakert-
tunen, pensassirkkalintu, idänuunilintu 

HARVINAISUUKSIA Harjalintu, kel-
tahemppo

Autopaikkoja

Mukkulan opiskelija-asuntojen parkkipaikka: 
N 6765300 E 426962 ja N 61° 0,948’ E 25° 
38,931’

Mukkulan kartanon parkkipaikka: N 6765143 E 
426803 ja N 61° 0,861’ E 25° 38,758’

PK

Harmaapää-
tikka. PK
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