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Viuhaan vuonna 2016 perustettu luonnon-
suojelualue turvaa vaihtelevan metsäluon-
tokokonaisuuden, jonka suojissa elää useita 
vanhan metsän lintuja. Alue on helppojen 
kulkuyhteyksien päässä ja kattavan polus-
ton ansiosta siellä on vaivatonta liikkua.

P itkään virkistyskäytössä olleen Viuhan alueen 
puustoa on käsitelty säästeliäästi ja monis-
sa kohdissa metsät ovat jo ehtineet kasvaa jä-

reäpuisiksi luonnonmetsiksi, jotka täyttävät vanhan 
metsän lajien vaatimukset. Hyviä lintukohteita ovat 
suojelualueen länsiosan harjun ja sen lähiympäristön 
seka- ja kuusimetsät, Kaarlamminkallion eteläpuoli-
nen laakso ja Iltakallion alue. 

Linnusto
Viuhan luonnonmetsien hyvästä laadusta kertoo met-
sälinnuston monipuolisuus, esimerkiksi 2000-luvulla 
uhanalaistuneet töyhtö- ja hömötiainen sekä puna-
tulkku löytyvät helposti. Tikat ja melko usein myös 
pöllöt viihtyvät alueella. Ihmisarkoja metsoja ja tee-
riä tai suuria haukkoja tavataan alueella vain satun-
naisesti, mihin yhtenä syynä on alueen vilkas ulkoi-
lukäyttö.

Viuhan luonnonsuojelualue
Linturetket ovat olleet yleensä pistäytymisiä länsi-

pään metsässä ja toisinaan Iltakalliolla. Perusteellises-
ti alueen linnustoa ei ole kartoitettu. Havainnot kes-
kittyvät melko suppeasti läntiseen ja itäiseen osaan, 
joissa lintuharrastajia houkuttelevat pikkusiepot ja 
idänuunilinnut on yleensä tavattu.

Luonnonsuojelualueen länsipäässä voi kurkistaa 
myös Salalammille, jossa näkee pesimäkaudella kuik-
kia ja selkälokkeja. Vesilintuja näyttäytyy toisinaan 
myös alueen itäpäässä olevalla pienellä Kaarlammil-
la. Jos tulija aloittaa retken Takkulan uimarannan 
parkkipaikalta, kannattaa kiikaroida Alasenjärven 
selkää ja rantoja, missä muuttoaikoina voi nähdä ve-
silintuparvia.

Retkeily
Viuhan retken voi aloittaa Takkulan uimarannan 
parkkipaikalta, jonka läheltä kulkee koilliseen met-
sän läpi vanha ratsastuspolku luonnonsuojelualueen 
läntisimpään osaan. Parkkipaikalta idän suuntaan 
on ulkoilureittinä käytetty vanha Sipuraan johta-
va tie, joka vie nykyisen Sipurantien yli Suuntapo-
lun puomille luonnonsuojelualueen rajalle. Ulkoilu-
reitti kulkee koko luonnonsuojelualueen läpi, mutta 
lintupaikoille päästäkseen on poikettava sivupoluille. 
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Päijät-hämeen_lintupaikkaopas_2019.indd   156 13/03/2019   14.33



PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT          157         

TYYPPILAJEJA Pyy, harmaapäätikka, palokärki, idänuunilintu, 
pikkusieppo, puukiipijä
MUITA LAJEJA Varpuspöllö, lehtopöllö, viirupöllö, pikkutikka, 
pyrstötiainen

Tätä kirjoitettaessa luonnonsuojelualueelle ei ole vie-
lä merkitty opastettua luontopolkua. Linnustollisesti 
kiinnostavat paikat tavoittaa luontopolulta ulkoilu-
reittiä paremmin, mutta siltäkin on syytä tehdä syrjä-
hyppyjä etenkin länsipään metsässä, Kaarlamminkal-
lion eteläpuolen laaksossa ja Iltakallion eteläosassa.

Saapumisohje
Lahden keskustasta lähdetään pohjoiseen Lahdenka-
tua (140), jolta käännytään Holman risteyksestä Hei-
nolan suuntaan Savontielle (140). Takkulan uima-
rannan parkkipaikka on golkentän kohdalla oikealla 
puolella. Golfkentän pohjoispään kohdalla puoles-
taan kääntyy oikealle Sipurantie, jota ajetaan runsaat 
0,3 km Suuntapolun puomille, jossa on tilaa kahdelle 
autolle. Savontien ja Sipurantien risteyksestä on noin 
1,2 km Ojakorven metsätien risteykseen, josta kään-
nytään vasemmalle, parkkipaikka on heti metsätien 
päässä.

Viuhaan on myös hyvät julkisen liikenteen yhte-
ydet. Lahden seudun liikenteellä on sekä Savontietä 
että Ahtialan kautta Viuhaan kulkevat bussireitit.

Katselupaikkoja
Takkulan uimaranta: N 6766208  E 431282 ja N 61° 1,483’ E 25° 43,706’

Suuntapolun puomi: N 6766299 E 431726 ja P 61° 1,537’ E 25° 44,197’

Ojakorven metsätie: N 6765771 E 432157 ja 61° 1,257’ E 25° 44,687’

Varpuspöllö. PK
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