
70          PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT

H
E

IN
O

LA

Nyynäistenlahti
Ruotsalaisen kapean lahden perukka on 
nopeasti katsottuna vaatimattoman näköi-
nen lintupaikka. Ensivaikutelma on hämää-
vä, Nyynäistenlahti lähipeltoineen on tullut 
tunnetuksi yllättävistä harvinaisuuksistaan.

E telä–pohjoissuuntaisen Nyynäistenlahden pe-
rukka on muutaman hehtaarin laajuinen re-
hevä, erilaisten vesikasvien ja ruovikoiden 

mosaiikki, jota täydentää pohjukkaan laskeva Myl-
lyoja. Pohjukka onkin lahden linturikkain paikka. 
Leveyttä Nyynäistenlahdella on kapeimmassa koh-
dassa puolisen kilometriä ja pituutta useampi ki-
lometri. Koko lahtea ei näe pelkästään pohjukasta, 
mutta pääosan linnuista kyllä. 

Ulompi osa lahdesta on karumpaa ja siellä on 
muutamia lintujen pesimäluotoja ja -saaria. Lahden 
rannoilla on asutusta, peltoja ja metsää. Nyynäisten-
lahden eteläpuolella on lisäksi peltoja, maatalon pi-
hapiiri ja hevoslaidunta, jotka myös houkuttelevat 
alueelle lintuja. Rannalla oleva lintutorni helpottaa 

lahden tarkkailua. Pienellä alueella lintuharrastaja ta-
voittaa monipuolisen linnuston ja kohteelle on help-
po poiketa. 

Linnusto
Myllyojan suulle keväällä avautuvaan sulaan saapuu 
jo varhain vesilintuja, kuten kanadanhanhia, taveja, 
sinisorsia, telkkiä, uiveloita sekä myöhemmin jäiden 
lähdettyä pieniä määriä kahlaajia, pääskyjä ja muita 
hyönteissyöjiä.

Nyynäistenlahden pesimälinnuston runsaimpia la-
jeja ovat sinisorsa, telkkä ja härkälintu. Harvalukui-
sempia pesimälajeja ovat haapana, tukkasotka, no-
kikana ja rantasipi. Myös mustakurkku-uikku pesii 
lahden pohjukassa lähes vuosittain. Kalatiirat sekä 
harmaa- sekä kalalokit asuttavat lahden ulompia luo-
toja. Kuikka kuuluu myös alueen lajistoon, reviirilin-
tujen lisäksi lahdella käy lajitovereita kalassa. Niin 
ikään kauempana metsälammilla pesivät kaakkurit 
ovat kesäaikaan tavallisia lahdella. Myös sääksi käy 
kalassa lahdella.
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Syyspuolellakin lahti on kanadan-
hanhien suosiossa. Lisäksi paikka ke-
rää muun muassa sinisorsia ja pienem-
piä määriä esimerkiksi sotkia, alleja ja 
mustalintuja sekä toisinaan kahlaa-
jia. Muuttoakin voi Nyynäistenlahdel-
la seurata. Lahden muoto ohjaa lintuja 
syksyllä kohti eteläperukkaa ja peltoja.

Vuosien saatossa alueella on havaittu 
useita lintuharvinaisuuksia, niistä yllät-
tävimmät ovat maakunnan ainoa rääk-
kähaikara ja ensimmäinen nunnatasku, 
joka löytyi lahden eteläpuolen pellol-
ta. Samalla pakalla on tavattu myös ly-
hytvarvaskiuru. Pellot pysäyttävät har-
vinaisuuksien lisäksi muitakin lintuja: 
lajistoon kuuluvat kiurut, kirviset, pen-
sastaskut, rastaat ja pikkuvarpuset.

Saapumisohje ja havainnointi
Nyynäistenlahti sijaitsee Heinolan kes-
kustan lounaispuolella Myllyojalla. 
Keskustasta on lintutornille noin 6,4 
km.

Lahden suunnasta moottoritietä (Nelostie) tultaes-
sa Nyynäistenlahdelle pääsee poistumalla Myllyojan 
liittymästä (22) Lahdentielle/Myllyojantielle (140) ja 
jatkamalla sitä vajaat 700 m pohjoiseen. Tästä vasem-
malle länteen kääntyy Kausantie. Kausantietä ajetaan 
0,5 km ja lahti sekä lintutorni jäävät tien pohjoispuo-
lelle. Vastaavasti pohjoisesta tultaessa moottoritieltä 
noustaan Heinolan eteläisestä liittymästä (23), jossa 
on myös kyltit Myllyoja ja Sinilähde. Liittymä päät-
tyy risteävään Hevossaarentiehen, jota ajetaan 350 m 
itään vasemmalle ja käännytään oikealle Lahdentiel-
le/Myllyojantielle (140). Kausantien risteys tulee vas-
taan 3,7 km:n jälkeen etelään ajettaessa. Heinolan 
keskustasta tullaan ajamalla Lahdentietä/Myllyojan-
tietä Kausantien risteykseen, josta jatketaan tornille.

Tornin kohdalle mahtuu yksi auto. Auton voi jät-
tää myös vajaat 100 m lintutornilta länteen, Kausan-
tien eteläpuolen pellolle johtavan pikkutien alkuun. 
Samaa tietä pääsee kävelemään peltojen keskel-
le ja tarkkailemaan lintuja lähempää. Länsipuolella 
Kausantiellä vajaan 300 m:n päässä tornilta on silta, 
jolta näkee Myllyojalle.

    

TYYPPILINTUJA Laulujoutsen, kanadanhanhi, sinisorsa, tukkasotka, 
telkkä, kuikka, härkälintu, nokikana, törmäpääsky, pikkuvarpunen

MUITA LAJEJA Pikkujoutsen, haapana, tavi, heinätavi, lapasorsa, la-
pasotka, kaakkuri, jänkäkurppa, lapinkirvinen, sinirinta

HARVINAISUUDET Ristisorsa, mandariinisorsa, punapäänarsku, 
pikku-uikku, rääkkähaikara, haarahaukka, punajalkahaukka, lampivik-
lo, lyhytvarvaskiuru, tunturikiuru, isokirvinen, virtavästäräkki, nunnatasku

Katselupaikkoja
Lintutorni: N 6781182 E 444951 ja N 61° 9,677’ E 25° 58,619’
Myllyojan silta: N 6781147 E 444665 ja N 61° 9,656’ E 25° 58,301’

Nyynäistenlahdella nähtiin Suo-
men 6. rääkkähaikara 2009. PK
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