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avarat näkymät pohjoiseen, itään ja länteen. Osa ma-
talalla muuttavista vesilinnuista voi kiertää aivan nie-
men editse, jolloin ne ovat hyvin kuvattavissa.

Jonkin verran petolintumuuttoa voi myös nähdä, 
tosin ainakin piekanat ja hiirihaukat näyttävät käyt-
tävän reittinään Korpijärven pohjoisrantaa tai länsi-
puolta, jolloin muutto kulkee kaukana Isoinniemen 
kärjestä.

Järven paikallinen linnusto koostuu karujen jär-
vien eläjistä, joihin kuuluvat tukkakoskelo, kuikka, 
rantasipi ja kalalokki. Niemen metsän puolella on hy-
vät mahdollisuudet löytää metso.

Havainnointipaikat
Isoinniemen pohjoiskärjessä muuttoa voi tarkkailla 
rantavallin tuntumassa lähellä rantaviivaa, jossa ma-
talan veden aikana on melko hyvin tilaa. Hiukan nie-
men keskiosan länsipuolella ja itäisessä kulmaukses-
sa rantatasanne on leveimmillään. Kauempana selällä 
olevia paikallisia vesilintuja kannattaa katsoa kauko-
putkella rantavallin päältä, jossa on monessa kohdas-
sa avointa tilaa, joskin katselusektorit ovat kapeita.

Isoinniemen lisäksi lintuja voi tähyillä Tommolan-
salmessa, jossa on valtatien varressa pysäköintipaik-
ka. Sopivia katselupaikkoja voi olla enemmänkin, 
joten Korpijärven muillakin rannoilla kannattaa pis-
täytyä.

Korpijärvi, Isoinniemi

Päijät-Hämeen lintuharrastajien toimi-
alueen vähän retkeiltyyn itäkolkkaan sijoit-
tuvalla Korpijärven Isoinniemellä voi kokea 
mittavia pohjoisten lintujen syysmuutto-
näytelmiä. Isoilta seliltä on myös aina mah-
dollista löytää viivytteleviä vesilintuja.

I soinniemi muodostuu lyhyestä, etelän suunnasta 
Korpijärveen työntyvästä harjusta. Niemen kär-
kiosan rantoja ympäröivät säästeliäästi hoidetut 

luonnontilaisen kaltaiset mäntyvoittoiset sekametsät. 
Itse harjun päällystä on avohakattu aikoinaan, ja sin-
ne on noussut näkymät peittävä taimikko.

Niemi on niukasti retkeilty kohde, josta on kerty-
nyt lintuhavaintoja vain muutamilta retkiltä. Isoin-
niemen sijainti on kuitenkin lupaava, sijoittuuhan se 
Päijät-Hämeen lintuharrastajien toimialueen itäisim-
pään kolkkaan lähelle arktisten lintujen massamuut-
toreittejä.

Linnusto
Syyskauden arktinen lajisto on Isoinniemen erikois-
piirre. Kokonaisuutena paikan lintupotentiaalista on 
saatu vasta aavistus, sen verran vähän havaintopäiviä 
on toistaiseksi kertynyt ja ne keskittyvät loppusyk-
syyn. Lajilistalla ovat kuitenkin kaikki arktisen muu-
ton perusvesilinnut ja -hanhet. Niemen rannasta on 
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Saapumisohje 
Korpijärven Isoinniemi sijait-
see Mäntyharjun kaakkoisosassa, 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
maakuntien rajoille on järvel-
tä enää lyhyt matka. Mäntyharjun 
keskustasta ajomatkaa on noin 37 km. Reitti suun-
tautuu etelään ja itään Varpasentietä (381), jota aje-
taan aina Kouvolantielle (15) asti. Kouvolantietä jat-
ketaan etelään Tommolansalmen ohi, jonka jälkeen 
käännytään 3,5 km:n jälkeen vasemmalle Niemen-
tielle. Tältä käännytään vasemmalle Väliniementiel-
le ja ajetaan 250 m, jonka jälkeen käännytään oikeal-
le Pitkälahdentielle. Tätä jatketaan risteykseen, josta 
käännytään vasemmalle Piolahdentielle. Auto on jä-
tettävä 200 m:n päässä olevalle puomille, tilaa on 
kahdelle henkilöautolle. 

Puomilta on 1,5 km:n kävely Isoinniemeen. Pio-
lahden pohjoisimmasta tienhaarasta jatketaan va-
semmalle menevää metsätietä, jota vajaan 300 m:n 
jälkeen kannattaa suunnata vasemmalle rantaan 
(metsätie jatkuu jonkinasteisena harjun laelle). Ran-
nassa erottuu paikoin polkulinja, jota pitkin kävel-
lään niemen kärkeen.

Lahdesta paras reitti Isoinniemeen on Kouvolan 
kautta, Heinolasta Mäntyharjun, Jaalan tai Voikos-
ken kautta. Lahdesta tultaessa käännytään valtatie 

TYYPPILAJIT Valkoposkihanhi, sepelhanhi, haapana, alli, mustalin-
tu, tukkakoskelo, kuikka

MUITA LAJEJA Tundrahanhi, lapasotka, pilkkasiipi, metso, piekana, 
muuttohaukka, kirjosiipikäpylintu

Auto- ja katselupaikkoja
Isoinniemen kärki: N 6790982 E 510581 ja N 61° 15,179’ E 27° 11,833’

Piolahdentien autopaikka: N 6789641 E 510318 ja N 61° 14,457’ E 27° 
11,534’

Tommolansalmen parkkipaikka: N 6793040 E 508168 ja N 61° 16,291’ 
E 27° 9,140’

6:lta ennen Tykkimäkeä valtatie 15:lle (Valkealan-
tie/Mikkelintie) ja ajetaan runsaat 51 km Niementien 
risteykseen, josta käännytään oikealle (ks. jatko-oh-
jeet saapumisohjeiden ensimmäisestä kappaleesta). 
Kilometrejä Lahdesta on runsaat 115.

PK
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