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Pesäkallio
Pesäkallio on harvinaisen laaja metsälin-
tujen pesimäalue aivan Lahden pohjoisen 
taajama-asutuksen naapurissa. Sen arvoa 
nostavat hyvät yhteydet muihin vanhan 
metsän suojelualueisiin. Pyyn, pohjantikan, 
sirittäjän, pikkusiepon ja puukiipijän kannat 
ovat Pesäkalliolla erityisen vahvoja.

T ultaessa keskustan suunnasta Lahdenkatua 
Pesäkallio näkyy Kivimaan jälkeen pohjoi-
sessa horisontissa kohoavana metsämuuri-

na. Pesäkallion luonnonsuojelualuetta laajennettiin 
vuonna 2013, ja nykyisin se on tärkein osa rauhoitet-
tujen metsälaikkujen ketjua, joka ulottuu Merrasjär-
veltä Hollolan Arkiomaanjärven länsiosaan. Lähellä 
on myös Viuhan luonnonsuojelualue itäpuolella sekä 
kauempana pohjoisessa ja koillisessa erillisiä suojel-
tuja metsäaloja Hollolan ja Asikkalan puolella. 

Metsäiset yhteydet suojelualueiden välillä ovat 
edelleen hyvät, mikä on tärkeää vanhan metsän la-
jien säilymiselle.

Pesäkallion luonnonsuojelualue sisältää laajan kir-
jon metsäluontoa runsasravinteisista lehdoista karui-
hin kalliometsiin. Metsiä elävöittävät pikkusoiden 
vaihtelevat luontotyypit. Erämaan tuntu on voimakas 
kaupungin läheisyydestä huolimatta. Luonnontilai-
simmat metsät ovat vanhassa suojelualuerajauksessa, 
joka sijoittuu Takkulan golfkentän ja Soltin omakoti-
alueen väliin. Läheltä suojelualueen pohjoisrajaa löy-
tyy Lahden järeimpiä kuusia.
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Linnusto
Pesäkallion metsissä viihtyy iso osa Etelä-Suomen 
vanhojen metsien lintulajeista. Kuusikoita suosi-
van pohjantikan (2–3 reviiriä MAALI-kartoituk-
sessa) kanta voi vahvistua ajan myötä edelleen suo-
jelualueen laajennusosan puustojen ikääntyessä. 
Pikkusiepoille sopivaa elinympäristöä on paljon eri 
puolilla aluetta. Toinen vanhojen metsien laulaja, idä-
nuunilintu, on pikkusiepon tapaan säännöllinen ke-
säasukas Pesäkalliolla.

Vilkkaasta virkistyskäytöstä huolimatta petolintu-
ja on uskaltautunut rakentamaan pesänsä Pesäkallion 
metsien kätköihin. Kanahaukka pesinee lähes vuosit-
tain, samoin nuorempia metsiä asuttava varpushauk-
ka. Pesäkalliolla on kasvattanut poikasensa myös hii-
rihaukka. Jopa sääksi on yrittänyt asettua alueelle, 
mutta pariskunta hylkäsi pesänsä häiriön takia.

Yökuunteluretkien perusteella varpuspöllö on Pe-
säkallion peruspöllö. Viirupöllö lienee sekin säännöl-
linen. Metso näyttäisi aristelevan alueella liikkuvia 
ulkoilijoita, sillä se on etenkin pesimäaikana harvi-
naisuus. Talvella jykevin kanalintumme on helpom-
pi löytää hakomassa kalliomännyn latvassa. Yksi Pe-
säkallion tunnuslinnuista on pyy, jota tavataan koko 
alueella. Vaateliaille rehevien metsien lajeille on myös 
runsaasti tilaa, niinpä erityisesti Merrasjärven ympä-
ristö on yksi kaupungin parhaista tukikohdista sirit-
täjälle.

Merrasjärvi ei ole varsinainen lintujärvi, mutta 
vesialueita kannattaa kiikaroida etenkin muuttoai-
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koina. Paikalla nähtyjä lajeja ovat esi-
merkiksi lapa- ja tukkasotka, uivelo, 
kuikka, kaakkuri ja härkälintu.

Retkeily
Pesäkallion alueen pohjoisosassa van-
han metsän alueella on noin 2,5 ki-
lometrin pituinen viitoitettu luon-
topolku, jonka lähtöpisteet ovat 
ulkoilureitillä Soltin alueen kaakkois-
kulmassa ja Sydämensuon laidassa. 
Pesäkallion keskiosassa kiertävä ul-
koilureitti alkaa Merrasjärven uima-
rannalta. Reitiltä haarautuu eteläosas-
sa sivureitti Holmaan ja Metsämaalle 
ja itäosassa Kytölään. Pohjoisosasta ul-
koilureitiltä erkanee Takkulan kautta 
Viuhan luonnonsuojelualueelle ja edel-
leen Kunnakseen ulottuva ulkoilureit-
ti. Hiihtokaudella ulkoilureiteillä ei saa 
kävellä. Tällöin luonnonsuojelualueelle 
voi mennä pohjoisosasta Hepolammin-
tieltä Takkulan ratsastusreitin kautta tai 
länsipuolelta Soltista.

Ulkoilureitin lisäksi koko alueella on 
paljon vanhoja asukaspolkuja, joita pit-
kin on helppo tutustua alueen lintuihin. 
Poluilta ei juuri tarvitse poiketa havai-
takseen alueen metsälajit.

Saapumisohje
Pesäkallion alue sijaitsee Lahden pohjoisosassa Hol-
lolan rajan tuntumassa. Ajomatkaa Merrasjärven ui-
marannan parkkipaikalle on kaupungin keskustasta 
runsaat 5 km, Hepolammintien parkkipaikalle noin 
7 km. Keskustasta ajetaan pohjoiseen Lahdenkatua 
(140) Holman risteykseen, josta Vääksyntietä (24) 
pääsee Merrasjärven uimarannalle ja Solttiin, Hei-
nolan suuntaan kääntyvää Savontietä (140) Hepo-
lammintielle. Merrasjärvelle mentäessä Holman ris-
teyksestä ajetaan noin 1,7 km ja heti järven jälkeen 
käännytään oikealle itään Merrasojantielle, jonka 
varressa parkkipaikka on 100 m:n päässä. Hepolam-
mintielle puolestaan käännytään Savontieltä vasem-
malle länteen runsaan 2,7 km:n päässä Holman ris-
teyksestä.

Pesäkalliolle on hyvät julkiset liikenneyhteydet. 
Lähimmäksi pääsee bussilinjalla, jonka päätepysäkki 
on Soltissa. Suojelualueen itäosiin voi tulla Savontie-
tä ja Kytölään kulkevilla busseilla.

Autopaikkoja

Merrasjärven parkkipaikka: N 6765921 E 428671 ja N 61° 1,301’ E 25° 
40,814’

Hepolammintien parkkipaikka: N 6766610 E 430538 ja N 61° 1,692’ E 25° 
42,871’

Merrasjärvenkadun–Jatkokadun autopaikka: N 6764979 E 428863 ja N 
61° 0,796’ E 25° 41,049’

TYYPPILAJEJA Pyy, varpuspöllö, palokärki, pohjantikka, idänuu-
nilintu, sirittäjä, pikkusieppo, hömötiainen, töyhtötiainen, puukiipijä

MUITA LAJEJA Haapana, kanahaukka, varpushaukka, viirupöllö, 
harmaapäätikka, pikkutikka, peukaloinen, kultarinta, sirittäjä, pyrstöti-
ainen
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