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Haikula
Orimattilan ja Lahden kaupunkien puoli-
välissä, Lahdentien länsipuolella sijaitsee 
Haikulan peltoalue. Keskellä Haikulan pel-
toja virtaa Porvoonjoki, jota monet muut-
tolinnut seuraavat matkalla pohjoiseen ja 
etelään. Tästä syystä peltoalue kerää run-
saasti levähtelijöitä keväisin että syksyisin, 
sekä toimii monen vaateliaankin peltolajin 
pesimäpaikkana kesällä.

H aikulan pellot eivät laajuudeltaan ole Ori-
mattilan peltojen kärkipäästä. Peltoja halko-
va Porvoonjoki virtaa peltojen kohdalla niin 

syvällä, ettei se keväällä yleensä tulvi suurissa mää-
rin pelloille. Pieniä kevät- ja syystulvia voi kuitenkin 
esiintyä peltojen lounaisosassa, minne pääsee autolla 
parhaiten Myllykulman kautta. Pienehköt metsäsaa-
rekkeet rikkovat pääosin viljelyskäytössä olevaa pel-
tomaisemaa. 

Haikulan pellot ovat pienen koukkauksen taka-
na Lahdentieltä, ja siksi helposti saavutettavissa ole-
va kohde vaikkapa matkalla Lahdesta Orimattilaan.

Linnusto
Kevään ensimuuttajat, kuten kiurut, uuttukyyhkyt ja 
töyhtöhyypät, löytyvät perinteisesti juuri Haikulan 
pelloilta. Kevään edetessä pelloille kerääntyy muun 
muassa metsä- ja tundrahanhia, kapustarintoja, se-
pelkyyhkyjä ja peippolintuja. Hyvällä tuurilla ke-
väällä pelloilta voi yhyttää lyhytnokkahanhen tai 
vaikkapa lapinsirkun. Haikula toimii myös hyvänä 
muutontarkkailupaikkana. 

Viime vuosina peltopyy on vakiintunut peltojen pe-
simälajistoon. Kesällä pelloilla reviiriään pitää muun 
muassa kuovi ja tuulihaukka. Yölaulaja-aikaan pel-
loilla huutelevat lukuisat ruisrääkät, ja metsäsaarek-
keissa pesivä sarvipöllö saattaa näyttäytyä saalistel-
len peltojen yllä

Syyskaudella ahkeraa peltojen komppaajaa pal-
kitaan usein heinäkurpalla. Sen löytää useimmiten 
syyskuussa kesantopelloilta. Samoihin aikoihin onne-
kas havainnoija voi löytää myös arosuohaukan, joita 
on tavattu useita Haikulassa, lähinnä elo–syyskuussa. 
Syyskaudella Haikula tunnetaan hyvästä myyrälintu-
jen keskittymästä. Petolintuja voi nähdä hyvänä päi-
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Päijät-hämeen_lintupaikkaopas_2019.indd   178 13/03/2019   14.33



PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT          179         

vänä kymmeniä saalistelevana sekä ohimuuttavana. 
Loppusyksynä ja talvella metsäsaarekkeissa ja voi-
malinjoilla istuu isolepinkäinen tai hiiripöllö.

Saapumisohje ja retkeily alueella
Pohjoisesta tultaessa Lahden Renkomäen mootto-
ritien liittymästä on matkaa Haikulaan noin 7 ki-
lometriä. Lahdentietä (167) ajetaan kunnes oikealle 
kääntyy Kaunistontie. Risteyksessä on myös musta-
valkoinen viitta Haikula. Kaunistontietä ajetaan va-
jaat 150 metriä ja käännytään oikealle Haikulantiel-
le. Haikulantie jatkuu 800 metrin matkan ja kääntyy 
Porvoonjoen rannassa vasemmalle etelään. Tie kul-
kee useiden pihojen vierestä ja on pieni tie, joten py-
säköintimahdollisuudet ovat rajalliset ja tiellä on 
huomioitava asukkaiden ja maatalouskoneiden lii-
kenne. Lintuja kannattaa kiikaroida tien molemmin 
puolin. Yksi pysähtymiseen soveltuva kohta on voi-
malinjan alla 900 metrin päässä olevassa risteyksessä.

Porvoonjoen länsipuolelle pääsee jatkamalla Hai-
kulantietä 700 metriä kaakkoon ja kääntymällä oi-
kealle Vanhalle Lahdentielle. Vanhaa Lahdentietä jat-
ketaan noin 400 metriä etelään ja käännytään ennen 
päätien risteystä oikealle Myllyntielle. Noin 2,8 kilo-
metrin jälkeen tie ylittää Porvoonjoen Myllykulmal-
la. Sillan kohdalla on tulipaikka ja alapuolella koski. 
Paikka soveltuu hyvin eväiden syöntiin ja koskessa 

TYYPPILAJIT Metsähanhi, tundrahanhi, peltopyy, tuulihaukka, ka-
pustarinta, töyhtöhyyppä, kuovi, keltavästäräkki, isolepinkäinen

MUITA LAJEJA Merihanhi, maakotka, muuttohaukka, hiiripöllö, la-
pinsirkku

HARVINAISUUKSIA Lyhytnokkahanhi, viiriäinen, kattohaikara, 
arosuohaukka, heinäkurppa, isokirvinen

voi nähdä talvikaudella hyvällä tuurilla koskikaran.
Sillan ylityksen jälkeen käännytään oikealle ja 

Myllytie kulkee Porvoonjoen vartta, kääntyy poh-
joiseen pelloille. Tien varrella ei ole varsinaisia py-
säköintipaikkoja, mutta tieltä hallitsee melko hyvin 
alueella olevat linnut.

Katselu- ja autopaikkoja
Haikulantie: N 6748320 E 429139 ja N 60° 51,82693’ E 25° 41,72187’
Myllykulma: N 6746268 E 427514 ja N 60° 50,70424’ E 25° 39,97397’
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