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Hillilän pellot
Toisen Salpausselän edustalle Vääksyn 
länsipuolella kerrostuneet hienoaineksi-
set maalajit muodostavat erityisen otolli-
sen maaperän viljelylle. Tänne on aikojen 
kuluessa raivattu laaja Hillilän peltoaukea, 
jonka runsas lintulajisto perustuu alueen 
laajuuteen, monimuotoisiin viljelylohkoi-
hin sekä niiden väliin jääviin ojanvarsi- ja 
kesantovyöhykkeisiin.

K eväällä Hillilän pellot sulavat varhain. Sil-
loin valtalajeina ovat kiurut, rastaat, töyhtö-
hyypät, kuovit, joutsenet ja monet lokkilajit. 

Lepäilevät kapustarintaparvet kynnöksillä, sänki-
peltojen lapinsirkut ja vaikkapa pensaikoissa piiles-
kelevät sinirinnat vaativat jo huolellista etsimistä. 
Varpushaukkoja ja kanahaukkoja näkee päivittäin 
saalistamassa lepäileviä muuttajia. Muuttohaukkakin 
vierailee silloin tällöin. Alueella ei nähdä suuria vesi-
lintujen tai kosteikkokahlaajien parvia, koska laajoja 
tulvapeltoja ei muodostu. 

Loppukevään ja alkukesän yölaulajaretket ovat an-
toisia. Silloin korvat kannattaa suunnata ojanvarsi-
pensaikkoihin. Parhaina öinä voi kuulla useita lajeja, 
äänessa ovat satakielet, kerttuset ja sirkkalinnut. Hei-

näisimmillä paikoilla ruisrääkkiä on kuultu parhaim-
millaan toistakymmentä. 

Pesimälinnuista mainittakoon vähälukuiset tuuli-
haukka, uuttukyyhky ja kuovi. Runsaampina pesivät 
niittykirvinen, töyhtöhyyppä, pensastasku ja pikkule-
pinkäinen. Punavarpusia kuulee muutamin paikoin. 
Kivitaskuja näkee ainoastaan muuttoaikana. Muual-
lakin havaittu joidenkin peltolintujen väheneminen 
on tapahtunut myös täällä. Viimeiset reviireillään sin-
nitelleet keltavästäräkit ja peltosirkut ovat hävinneet. 
Toivottavasti paluu on edessä. 

Syksy tuo parvet takaisin. Loppukesällä ja alku-
syksyllä taivaalla kiertelee pääskyjä ja tervapääsky-
jä. Nuoli- ja ampuhaukat saalistelevat. Etsimällä ja-
lan voi löytää useita lapinkirvisiä ja heinäkurpankin. 
Myöhemmin syksyllä erityisesti valkoposkihanhet ja 
joutsenet viihtyvät puintijätettä syömässä. Pensais-
sa piileskelee parhaimmillaan kymmeniä pajusirkku-
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ja. Myyriä saalistavia petolintuja on yleensä suhteel-
lisen vähän. 

Saapumisohje ja havainnointi
Hillilän pellot sijaitsevat Asikkalan Vääksyn länsi-
puolella, etäisyys kuntakeskuksesta on runsaat 5 km. 
Paikalle pääsee ajamalla valtatie 24:ää länteen. Val-
tatien varrella on levikkeitä, joista on helppo nähdä 
suuret linnut. Lepäileviä muuttoparvia on myös lä-
hellä tien pohjoispuolella. Autoliikenne on runsasta 
ja häiritsevää.

Aukean läpi kulkeville peltoteille pääsee valta-
tie 24:ltä. Vääksystä tultaessa ensimmäinen peltotie 
on vasemmalle suuntautuva Rantalantie, jonka ris-
teykseen on Vääksystä noin 4,8 km. Rantalantieltä 
kääntyy oikealle noin 1,5 km:n päässä Kettulantiel-
le johtava, kartalla nimeämätön välitie. Peltoalueelle 
pääsee myös Hilliläntieltä (317), jonka risteys on 2,2 
km:n päässä jatkettaessa valtatietä Rantalantien ris-
teyksestä eteenpäin. Hilliläntieltä kääntyy vasemmal-
le peltoalueen länsiosaan tuleva Kettulantie. 

Peltotiet ovat kapeita ja niillä liikkuu usein maati-
lakoneita ja kuorma-autoja. Kunnollisia paikkoja ei 
juuri ole auton pysäköintiin, joten alueella tulee olla 
erityisen tarkka, ettei muuta liikennettä häiritä tai es-
tetä.

Katselupaikkoja

Valtatie 24: N 6785179 E 416831 ja N 61° 11,532’ E 25° 27,169’

Rantalantie I: N 6784194 E 417449 ja N 61° 11,009’ E 25° 27,885’

Rantalantie II: N 6783946 E 416927 ja E 61° 10,869’ E 25° 27,309’

Välitien lato: N 6784149 E 416325 ja N 61° 10,970’ E 25° 26,632’

Välitie: N 6784335 E 415836 ja N 61° 11,064’ E 25° 26,083’

Huittukorpi: N 6784699 E 415084 ja N 61° 11,251’ E 25° 25,233’

TYYPPILAJIT Kanadanhanhi, valkoposkihanhi, ruisrääkkä, töyh-
töhyyppä, kuovi, niittykirvinen, satakieli, pensastasku, pensassirkka-
lintu, pikkulepinkäinen

MUITA LAJEJA Sinisuohaukka, tuulihaukka, muuttohaukka, suo-
pöllö, lapinkirvinen, sinirinta, viitasirkkalintu, viitakerttunen, luhta-
kerttunen, kottarainen, lapinsirkku 

HARVINAISUUKSIA Viiriäinen, kattohaikara, arosuohaukka, 
keräkurmitsa, heinäkurppa, tunturikiuru, isokirvinen, sepelrastas, se-
peltasku, pikkukultarinta, mustaotsalepinkäinen, pikkusirkku
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