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Linnaistensuo on laajin suoalue Lahdessa 
ja merkittävä suoluonnon suojelualue koko 
vähäsoisessa eteläisessä Päijät-Hämeessä. 
Suon reunametsissä elää vanhan metsän 
lintuja.

L innaistensuolla aikoinaan tehdyt ojitukset ovat 
heikentäneet luonnontilaa, mutta suota on en-
nallistettu syksystä 2002 lähtien. Ojien pa-

toaminen ja puuston poisto ovat paikoitellen pa-
lauttaneet maiseman lähemmäs vuosikymmeniä 
aikaisemmin vallinnutta tilaa. Keidassoihin kuuluvan 
Linnaistensuon alueella on useita rämetyyppejä, ja 
suon lounaisessa osassa on rimpinevarämettä ja ne-
vaa, jossa on parhaat mahdollisuudet tavata avointa 
maastoa suosivia lintuja.

Linnaistensuon alueen mielenkiintoa lisäävät mo-
nin paikoin hakkuilta säästyneet reunametsät, jot-
ka tarjoavat koskemattomia erämaisia maisemanä-
kymiä. Lahopuustokin on viime vuosina lisääntynyt, 
mikä hyödyttää erityisesti tikkoja ja muita kolopesi-
jöitä.

Linnusto
Linnaistensuolla on rämeiden tapaan varsinaista suo-
linnustoa vähän. Etelä-Suomen soiden varpuslintu-
jen yleinen väheneminen näkyy myös täällä, aiem-
min vakituisesti pesinyt keltavästäräkki on hävinnyt 

Linnaistensuo

tai satunnainen. Niittykirvisen tapaamiseen on hie-
man paremmat mahdollisuudet. Pensastasku kuulu-
nee edelleen pesimälinnustoon. Kahlaajia edustavat 
kuovi ja metsän laidan lehtokurppa. Teeri on taan-
tunut huomattavasti parhaista päivistään, mutta la-
jista on myös tuoreita havaintoja. Kurki löytää hyviä 
piilopaikkoja pesälleen suon alueelta. Oman värinsä 
paikalle antaa läheinen Kujalan jätekeskus, jonka lin-
nuista etenkin korpit parveilevat suolla.

Suota ympäröivät metsät tarjoavat laadukkaan eli-
nympäristön vanhan metsän lajeille. Pohjantikan ha-
vaintopaikkana Linnaistensuo on ollut yksi parhaista 
Lahden seudulla. Pöllöjä on tavattu etenkin talvisin 
ja kevään soidinkaudella. Varpuspöllö on tavallisin, 
mutta havaintoja on myös huuhkajasta, helmipöllös-
tä ja viirupöllöstä. Pikkusiepon ja idänuunilinnun re-
viirit on löydetty useina kesinä parhaissa metsäosissa. 

Talvisin luontopolun varressa on pidetty kah-
ta ruokintapaikkaa, joilla käyvään ruokavierasjouk-
koon kuuluvat esimerkiksi harmaapäätikka, pyrstö-
tiainen ja puukiipijä.

Retkeily
Linnaistensuon retki alkaa tavallisesti joko suon itä- 
tai länsipuolelta. Lähtöpisteiden välillä on infotauluin 
varustettu luontopolku, joka on suo-osuudella pit-
kospuureittiä. Länsipuolen parkkipaikka on jyrkäs-
sä mutkassa lähellä Korvenrannantien loppupäätä. 
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Luontopolku alkaa parkkipaikalta. Länsipään ruo-
kintapaikka on runsaan kahdensadan metrin pääs-
sä parkkipaikalta polun eteläpuolella. Runsaan km:n 
pitkosjakson jälkeen polku jatkuu metsän puolelle, 
jossa toinen ruokintapaikka on lähellä suon reunaa. 
Polku kääntyy pian kaakkoon kohti puolen km:n 
päässä olevaa Ilolantien parkkipaikkaa. 

Reunametsiin samoilemaa haluavan on poikettava 
polulta. Itäpuolella Linnaistenmäen länsi- ja luoteis-
puoli ovat hyviä vanhan metsän linnuille, länsipuo-
lella puolestaan sekä suon luoteisnurkkauksen metsä 
että länsiosan hakkaamaton reunametsä ovat hyviä. 
Metsissä ei ole edellä mainitun suojelualueen poikki 
kulkevan reitin lisäksi merkittyjä luontopolkuja.

Saapumisohje
Linnaistensuo sijaitsee Lahden keskustasta kaakkoon 
noin 7,5 km:n päässä. Keskustasta ajetaan itään vie-
välle valtatie 12:lle (esimerkiksi Karjalakadun–Vii-
purintien tai Lahden matkakeskuksen risteyksen 
kautta), jolta Pekanmäen jälkeen käännytään valo-
risteyksestä oikealle Nastolantielle (312). Risteykses-
tä ajetaan 0,8 km liikenneympyrään ja tästä oikealle 
Kujalankadulle, jonka päässä käännytään oikealle ja 
heti vasemmalle Korvenrannantielle. Linnaistensuon 
länsipuolen parkkipaikka ja luontopolun pää on run-
saan 2,5 km:n päässä tien jyrkässä mutkassa.

Autopaikkoja

Linnaistensuon länsipuolen parkkipaikka:
N 6757285 E 431650 ja N 60° 56,682’ E 25° 44,305’

Ilolantie parkkipaikka suon itäpuolella:
N 6756820 E 433258 ja N 60° 56,448’ E 25° 46,095’

Ilolantien parkkipaikalle suon itäpuolella pääsee 
Kujalankadun päästä alkavaa Linnaistentietä, joka 
jätekeskuksen jälkeen muuttuu Ilolantieksi 3,8 km:n 
päässä Miekantien risteyksessä. Ilolantien oikealla 
puolella, 350 m:n päässä olevalle parkkipaikalle aje-
taan muutama kymmenen metriä metsätietä.
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