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Luhtikylä
Luhtikylä on linnustoltaan runsain kevään 
tulva-aikana. Vesilintuja, hanhia ja kahlaajia 
on kaikkialla. Veden laskettua ja viljelytoi-
mien alettua lajisto on pääosin paikallista. 
Poikkeuksen tästä tekee pohjoisosassa 
oleva kala-allas. Siellä voi nähdä ruokaile-
massa muun muassa kesällä muuttomatkaa 
tekeviä kahlaajia.

L uhtikylä on laaksomainen alue Orimattilan 
kaupungin läntisimmässä osassa. Kylän ete-
läosaa lukuun ottamatta laakso on kallioiden 

saartama. Maaperä kylällä on jääkauden sulamis-
vesien mukanaan tuomaa savea, mikä on luonteen-
omaista Salpausselän eteläpuolisille alueille. Luh-
tikylän eteläpuolella on myös harjumuodostelmia. 
Maaperä on hyvää viljelymaata. Aiemmin vain kar-
jan laidunmaana toiminutta seutua onkin viljelty py-
syvästi 1500-luvulta asti. Viljelysmaat, jokiuoma, 
altaat ja märät pensasluhdat tekevät Luhtikylästä 
monimuotoisen lintujen elinympäristön.

Laakson halki virtaa Luhdanjoki. Se saa suurim-
man osan vedestään Kärkölän pohjoispuolelta al-
kavasta Äväntjoesta. Valuma-alue on suuri ja veden 
virtaus hidas, joten tulvat ovat Luhtikylässä jokavuo-
tisia. Luhdanjoki jatkaa virtaamistaan koilliseen koh-
ti Lahtea, missä nimi vaihtuu Porvoonjoeksi.

Pohjoisosan kala-altaan lisäksi Luhtikylässä on 
myös muutama pienempi allas, joissa vesi säilyy ke-
sälläkin. Nautakarjaa ei joen rannoilla enää ikävä 
kyllä näe. Tämä on heikentänyt niittyjä sekä levähtä-
vien muuttajien että pesimälinnuston kannalta. Lam-
paiden laidunnus joen länsipuolen luhtamailla kui-
tenkin ehkäisee osaltaan alueen umpeenkasvua. 

Linnusto
Luhtikylässä on retkeilty ahkerasti vuosikymmenten 
ajan ja sen linnusto tunnetaan hyvin. Kevät on luon-
nollisesti vilkkainta aikaa. Metsähanhien parvet saa-
puvat jo maaliskuun lopulla. Joukossa on usein ly-
hytnokkahanhiakin. Enimmillään Tuorakan pelloilla 
metsähanhia voi olla puolentuhatta. 

Luhtikylän kala-allas tyhjennettynä, jolloin siihen 
muodostuu hyvä kahlaajaliete. PK

PK
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Vesilintuja on myös paljon. Retkeilijän iloksi jou-
kossa on lapasorsia, jouhisorsia ja joskus heinätave-
ja ja harmaasorsia. Kuivemmilla paikoilla viihtyvät 
peipot, kiurut, kottaraiset, rastaat, pulmuset ja töyh-
töhyypät.

Kahlaajamuuton aikaan vesitilanne on ratkaiseva. 
Mikäli on vielä tulvapeltoja, niin kahlaajia viipyilee 
alueella hyvin. Päijät-Hämeessä harvalukuinen puna-
jalkaviklo jää pesimäänkin. 

Kala-altaan vedenkorkeus vaihtelee vuoden mit-
taan paljon. Veden ollessa matalalla kala-allas on 
kahlaajille ihanteellinen. Siellä on joka tapauksessa 
aina mielenkiintoisia lintuja, esimerkiksi pesiviä mus-
takurkku-uikkuja. Katselupaikkoja on patopenkan 
päällä vain yksi. Kala-altaan reunoilla ei saa kulkea!

Keväällä ja syksyllä kannattaa myös katsella tai-
vaalle. Luhdanjoki on monien lajien, muun muassa 
petolintujen, muuttoreittinä. 

Pesimälajisto on monipuolinen. Monessakaan 
muussa paikassa ei nähdä esimerkiksi mustakurk-
ku-uikkuja, harmaasorsia, heinätaveja, lapasorsia, 
tuulihaukkoja, pikkutyllejä ja keltavästäräkkejä. Yö-

Mustakurkku-uikkupari. PK

Punajalkaviklo. PK
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TYYPPILAJIT Mustakurkku-uikku, lapasorsa, tuulihaukka, ruis-
rääkkä, kurki, pikkutylli, punajalkaviklo, taivaanvuohi, niittykirvinen, 
keltavästäräkki, punavarpunen

MUITA LAJEJA Merihanhi, harmaasorsa, heinätavi, kapustarin-
ta, pikkukuovi, jänkäsirriäinen, kuovisirri, pulmussirri, pikkusirri, ve-
sipääsky 

HARVINAISUUKSIA Lyhytnokkahanhi, ristisorsa, mandarii-
nisorsa, viiriäinen, pikku-uikku, kattohaikara, haarahaukka, arosuo-
haukka, niittysuohaukka, kiljukotka, punajalkahaukka, liejukana, 
avosetti, mustapyrstökuiri, rantakurvi, lampiviklo, heinäkurppa, har-
jalintu, luotokirvinen, sitruunavästäräkki, mustapäätasku, sepelras-
tas, kultasirkku

Katselupaikkoja
Kala-allas: N 6749573 E 417536 ja N 60° 52,349’ E 25°28,916’
Herralantie, pysäkki: N 6748932 E 417623 ja N 60° 52,010’ E 25°29,017’
Tuorakantien lato: N 6748261 E 417602 ja N 60° 51,690’ E 25°29,050’
Tuorakan pellot: N 6747719 E 416921 ja N 60° 51,326’ E 25°28,543’

lintujen kuuntelijoille on tarjolla kerttusia, sirkka-
lintuja, satakieliä ja ruisrääkkiä.

Runsaan retkeilyn ja paikan luonteen takia Luh-
tikylässä on tavattu harvinaisuuksia poikkeuksel-
lisen paljon. Talviaikaan vaelluksella pysähtyneitä 
hiiripöllöjä voi istuskella saalista vaanimassa usei-
ta, ja lopputalven öinä voi kuulla monen muun pöl-
lölajin huutelua. 

Saapumisohje ja havainnointi
Luhtikylään pääsee useita reittejä. Lahdesta ajetaan 
Vanhaa Helsingintietä (140) etelään noin 16 km, 
jonka jälkeen käännytään oikealle Luhrinraitille 
(viitta: Luhtikylä). Tähän samaan risteykseen tul-
laan Orimattilasta ja Helsingin moottoritieltä (viit-
ta: Luhtikylä) Luhtikyläntietä. Hollolan Herralas-
ta saavutaan Herralantietä ja Kärkölän suunnalta 
Keiturintietä.

Hyviä havaintopaikkoja on kylällä useita ja jo-
kaisessa kartan katselupaikassa on myös autolle ti-
laa.

PK

Vesipääsky. PK

Päijät-hämeen_lintupaikkaopas_2019.indd   186 13/03/2019   14.34



PÄIJÄT-HÄMEEN LINTUPAIKAT          187         
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