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Paistjärven kylässä Heinolan koillisosassa 
sijaitsee yksi Päijät-Hämeen suurimmista 
valtion omistamista maa-alueista. Se on 
jäänyt monille vieraaksi, vaikka alueella on 
luonnonystävälle paljon nähtävää ja Met-
sähallitus on rakentanut alueelle palveluita 
retkeilijää varten.

O sa Paistjärven valtionmaasta kuuluu ranto-
jen- ja osa harjujensuojeluohjelmaan. Näi-
hin perustuen on muodostettu Kuijärvi–Son-

nasen Natura 2000 -alue, jonka pinta-ala on yli 2300 
hehtaaria. Natura-alueesta osa kuuluu Kouvolaan. 
MAALI-rajauksen pohjana on Natura-rajaus, jota on 
kuitenkin laajennettu linnustollisten arvojen perus-
teella. Merkittävimmät lisäalueet ovat Kuijärven ete-
läpuolella sijaitseva Kommerinkankaan alue, Saarijär-
ven vesialue sekä Haukanmäen ja Välijoen alueet.

Paistjärven alueen keskellä on kolme kirkasvetistä 
järveä: Sonnanen, Kuijärvi ja Saarijärvi, joilta löytyy 
hienoja hiekkarantoja. Alueella on myös pienempiä 
järviä ja lampia sekä erilaisia pieniä soita, joista suuri 
osa on ojitettu. Metsähallitus on ennallistanut kasvil-
lisuudeltaan arvokkaimpia suokuvioita.

Suurta osaa Paistjärven alueesta on hoidettu ja 
käytetty aiemmin talousmetsänä, mikä näkyy edel-
leen puuston iän ja koostumuksen sekä pesimälin-

nuston vaihteluna valtionmaan eri osissa. Metsiä on 
joillain alueilla ennallistettu muun muassa kulotuk-
sen avulla. MAALI-rajaukseen sisältyy myös yksityis-
maita, jotka ovat edelleen metsätalouskäytössä.

Paistjärven alueella on paljon mäntyvaltaisia kan-
gasmetsiä, esimerkiksi Sonnasen itä- ja eteläpuolel-
la. Vanhaa mäntymetsää on Kuijärven ja Saarijärven 
välisellä kannaksella. Jyrkkärinteinen harjukannas 
on näkemisen arvoinen luontokohde, josta voi tava-
ta myös harvinaisia kasvilajeja. Vanhaa kuusivaltais-
ta metsää löytyy Pirunkirkon ja Härkävuoren alueel-
ta. Pirunkirkko on ylikalteva kalliojyrkänne, joka on 
suosittu retkeilijöiden käyntikohde.

Linnusto
Paistjärven alueella esiintyy edustava havumetsälin-
nusto. Tikoista kiinnostuneelle tämä on hyvä kohde, 
sillä Paistjärvellä esiintyvät kaikki tikkalajimme. Poh-
jantikkaa voi etsiä vaikkapa Pirunkirkon ympäristös-
tä. Harmaapää-, pikku- ja jopa valkoselkätikan voi 
tavata Sonnasen länsipuolen koivikosta tai Välijoen 
rantametsistä.

Havu- ja sekametsien runsaimman peruslajiston li-
säksi alueella liikkuja tapaa usein hömö-, töyhtö- tai 
pyrstötiaisen, puukiipijän, peukaloisen tai sirittäjän. 
Lehtipuuvaltaisissa rantametsissä kuulee mustapää-
kertun laulua ja hyvällä tuurilla kuhankeittäjäkin voi 
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luikauttaa. Pikkusieppo ja idänuunilintu esiintyvät 
harvinaisina vanhoissa metsissä, kuten Pirunkirkon 
ympäristössä ja Saarijärven Mustasaaressa.

Metsäkanalintujen kannat ovat vahvat. Kehrääjiä 
kannattaa kuunnella alkukesän öinä Kommerinkan-
kaalla Kuijärven eteläpuolella ja Sonnasen ympäris-
tön mäntykankailla. Parhaimmillaan surisevia koi-
raita on havaittu viitisentoista. Myös kulorastas on 
poikkeuksellisen runsas alueen valoisilla kankailla.

Järvien pesimälinnustoon kuuluvat kuikka ja sel-
kälokki. Sääksikin pesii alueella ja kauempaa saapu-
via kaakkureita voi nähdä vesialueilla.

Saapumisohje ja retkeily
Paistjärven alueelle on Heinolan keskustasta noin 30 
km:n ajomatka. Nelostieltä käännytään Kouvolan-
tielle (46) Heinolan kirkonkylässä. Seuraavaksi kään-
nytään Muikkusalmentielle–Sonnasentielle (4143) ja 
ajetaan 18,7 km Sonnasentien ja Kesiöntien risteyk-
seen, joka on Sonnasen lounaiskulmassa.

Jos käännyt risteyksestä länteen Kesiöntielle 
(15108) ja ajat 1,6 km, kääntyy pohjoiseen päin Pi-
runkirkko-niminen tie. Sen varrella on Niinilammen 
pysäköintialue opasteineen. Pysäköintialueelta on Pi-
runkirkolle käveltävää aluksi noin 400 metriä tietä 
pitkin ja vielä noin 850 metriä polkua pitkin. Kohde 
ei sovellu liikuntarajoitteisille.

TYYPPILAJIT Metso, teeri, pyy, kehrääjä, käki, palokärki, hömötiai-
nen, töyhtötiainen, kulorastas, leppälintu, tiltaltti

MUITA LAJEJA Lapinpöllö, helmipöllö, ampuhaukka, pikkutikka, 
pohjantikka, käenpiika, kuhankeittäjä, pikkusieppo, idänuunilintu, järri-
peippo, urpiainen

Kuijärven ja Saarijärven väliselle harjukannaksel-
le pääset kävellen Kylmälammen pysäköintialueelta. 
Jatka Sonnasentien ja Kesiöntien risteyksestä itään 
päin 1,7 km ja käänny etelään Isoniementielle. Aja 
sen päässä olevalle pysäköintialueelle. Tästä on har-
jun keskiosaan noin 1,5 km:n viitoitettu kävelymatka.

Saarijärven vesilinnustoa voi tarkkailla Ketturiutan 
rannasta. Jatka Sonnasentien ja Kesiöntien risteykses-
tä itään päin 2 km ja käänny etelään. Aja tien päässä 
olevalle pysäköintialueelle, josta ranta jo näkyykin.

Lisätietoja alueesta: www.luontoon.fi/paistjarvi.

Autopaikkoja
Niinilampi: N 6796350 E 467420 ja N 61° 17,997’  E 26° 23,513’
Kylmälampi: N 6794777 E 470515 ja N 61° 17,165’ E 26° 26,993’
Ketturiutan ranta: N 6794648 E 471302 ja N 61° 17,099’ E 26° 27,876’
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