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Päijätsalo
Vanhan metsän ja suurjärven selkäveden 
yhdistelmä on maisemannauttijan mieli-
paikka. Päijätsalossa tavattavat linnut ovat 
elinympäristöjen mukaisesti metsän ja 
vesiympäristön lajeja.

P äijätsalon ydinkohta on ison saaren länsi-
osassa kohoava jyrkkä mäki, jonka huipulla 
on vanha näkötorni. Tornin huippu on sadan 

metrin korkeudella järven pinnasta, ja sieltä avautuu 
yksi maakunnan avarimmista maisemista. Silmien 
edessä leviää Päijänteen mahtavin selkävesi koko ko-
meudessaan. Päijänteen laaja kansallispuisto ulottuu 
pohjoisessa Tehinselälle, jossa puistoon kuuluu eräitä 
saaria ja osa Päijätsalosta.

Päijätsalossa on lähes kuuden kilometrin verran 
merkittyjä luontopolkuja. Läntisin polku kiemurte-
lee rannan tuntumassa. Parhaat metsät ovat kansal-
lispuiston rajojen sisällä sekä rantaosuudella. Myös 
näkötorni ja rannan nuotiopaikka sijaitsevat suojel-
lussa osassa.

Suojeltu metsärajaus on pääosin vanhaa kuusik-
koista mustikkatyypin kangasmetsää. Itäosan kal-
lioalueilla puusto on mäntyvaltaista, rannoilla kasvaa 

sekametsää. Pisimpään koskemattomina säilyneissä 
osissa on melko paljon lahopuuta.

Päijätsalon erottaa mantereesta kapea salmi, jonka 
koillispuolella on Sulkaanlahti. Lahtea kannattaa pi-
tää silmällä etenkin keväällä ja alkukesällä.

Linnusto 
Ikääntyneiden metsien ansiosta Päijätsalo tarjoaa eli-
nympäristön vaateliaille metsälinnuille. Luontopolun 
luonnontilaisimmat osuudet sijoittuvat huipun tun-
tumaan ja rinteille, joissa on mahdollista kuulla idä-
nuunilinnun helskytystä ja tavata pohjantikka kuusia 
koputtelemassa.  

Tornista havaintokenttä laajenee järvelle ja laji-
luettelo karttuu metsälajien ohella vesiympäristön 
linnuilla. Kaukoputkelle on käyttöä, sillä lintuja on 
sirottuneina kilometrien säteellä saaren ympäristös-
sä. Karujen vesien koskelot ja kuikat löytyvät yleensä 
helposti. Näkötorni on monina keväinä osallistunut 
Tornien taistoon. Toukokuun alussa pidettävä tapah-
tuma osuu toisinaan ensimmäisten arktisten vesilin-
tujen muuttoryntäykseen, jossa mustalinnut ovat nä-
kyvästi esillä.

Päijätsalon salmen itäpuolella Sulkaanlahdella 
viihtyy kaulushaikara, joka kuuluu Päijätsalon keväi-
seen äänimaisemaan. Lahdelle tai salmen länsipuo-
len rantahetteikköön voi asettua luhtahuittikin. Päi-

Muuttavia valkoposkihanhia kuvattuna Päijätsalon näkötornista. RI
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jätsalon retkellä kannattaa pysähtyä kuuntelemaan 
saaren pohjoispuolella sijaitsevien Suopellon ja Ilolan 
rantametsien ja kulttuurimaiseman yölaulajia ja ku-
hankeittäjiä.

Retkeily ja saapumisohje
Päijätsaloon ja siellä havaittaviin lintuihin tutustuu 
parhaiten luontopolulta kansallispuiston alueella ja 
rantapolulta. Luontopolkureittiä on yhteensä runsaat 
5,7 km. Lintuhavaintojen kannalta kenties antoisim-
pia on parkkipaikalta lähtevä lyhin reitti tornille (va-
jaat 1,6 km) ja polku tornilta rannan nuotiopaikalle 
(500 m). Lisäksi niin metsä- kuin vesilintuja voi ha-
vainnoida rantapolkuosuudelta (Kivikkopolku), jon-
ka varrella nuotiopaikka on. Sulkaanlahden ja sal-
men lintuja näkee ja kuulee salmen sillalta. Hyvä 
lahden lintujen kuuntelupaikka on noin 300 m sillan 
pohjoispuolella tien varressa pienen pellon laidassa. 

Sysmän keskustasta on Päijätsalon retkeilyalueen 
parkkipaikalle noin 7,3 km. Kuntakeskuksesta lähde-
tään ensi länteen Särkilahdentielle (612), jolta kään-
nytään vajaan 500 m:n jälkeen vasemmalle Suopel-
lontielle (4131). Suopellontietä ajetaan 5,2 km, sitten 
vasemmalle Päijätsalo/Kivitatti -viitan  osoittamaan 
suuntaan. Päijätsalontien ja Ilolantien haarautumaan 
on 230 m, tästä käännytään loivasti vasemmalle Päi-
jätsalontielle, ajetaan 900 m Päijätsalon sillalle ja 

edelleen samaa tietä 250 m, 
kunnes käännytään loivas-
ti oikealle Sorolantielle ja 230 
m:n päässä saavutaan retkei-
lyalueen parkkipaikalle.

Päijätsaloon pääsee 
myös vesitse. Pyydys-
niemessä nuotiopaikan 
lähellä on laituri pienve-
neille.

TYYPPILAJEJA Mustalintu, tukkakoskelo, isokoskelo, pyy, kuikka, 
härkälintu, kaulushaikara, nuolihaukka, selkälokki, peukaloinen, kuhan-
keittäjä 

MUITA LAJEJA Alli, metso, teeri, merimetso, sääksi, räyskä, merilok-
ki, pohjantikka, idänuunilintu, isokäpylintu, kirjosiipikäpylintu 

Auto- ja katselupaikka
Parkkipaikka N 6817534 E 424599 ja N 61° 29,049’ E 25° 35,054’
Näkötorni N 6817173 E 423658 ja N 61° 28,844’ E 25° 34,003’

Selkälokki. PK
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