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Kujalan jätekeskus
ja pellot
Jäteasemat ovat epäesteettisyydestään
huolimatta usein hyviä lintupaikkoja. Niiltä
löytyy ihmisen toiminnan tuottamaa ravintoa, sulana pysyviä alueita talvisinkin ja
niiden joutomailla kasvaa lintujen suosimia
siemenkasveja.

L

ahden Kujalan jätekeskuksen alueelle on tehty linturetkiä jo vuosikymmenien ajan. Aikoinaan laitos oli nimeltään Kolavan kaatopaikka, mutta nyt alue on nykyaikaisesti jätekeskus.
Vaikka nykyisillä jäteasemilla ei sekajätettä enää olekaan avoimesti jätekasoina lokkien ja varisten juhlapöytinä, linnut löytävät niiltä edelleen apetta.

Linnusto
Runsaimpina lajeina Kujalassa esiintyvät naakat,
varikset sekä harmaa- ja naurulokit. Naakkoja on
enimmillään arvioitu huikeat 5000 yksilöä ja variksiakin pitkälle toista tuhatta. Harmaalokkien määrä on vähentynyt uusien jätteenkäsittelytapojen seurauksena, mutta edelleen lokkeja kokoontuu keväisin
ja etenkin loppusyksyllä yli tuhannen yksilön kerääntymiin. Paikalta on laskettu myös maakunnan suurimmat korppiparvet.
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Kevään ensimmäiset muuttolinnut, kuten harmaalokki tai kiuru havaitaan usein Kujalassa. Jätekeskus
on Päijät-Hämeen varmin paikka tavata ensi saapujiin kuuluva harvinaistunut mustavaris. Myös kottaraiset viihtyvät alueella.
Laajat rikkaruohokentät ovat siemensyöjien mieleen. Myöhäissyksyisin, joskus talvisin tai alkukeväästäkin, voi rikkaruohojen kimpussa hääriä satojen urpiaisten parvi, jonka seasta löytyy yleensä
tundraurpiaisia, tiklejä, hemppoja ja jopa vuorihemppoja. Tiklimäärä voi joskus nousta yli sadan. Myös
suuret peippo- ja järripeippoparvet sekä pulmuset
ovat persoja jätekeskuksen siemenkasveille.
Alueen pesimälajeihin kuuluu pikkutylli, joita on
useita pareja. Kujalassa pesii runsaana hemppoja,
punavarpusia ja pensaskerttuja sekä ainutlaatuinen
määrä viitakerttusia. Myös muut yölaulajat, kuten
luhtakerttunen, pensas- ja viitasirkkalintu, satakie-
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li ja ruisrääkkä viihtyvät pensaikoissa ja joutomaaniityillä.
Valtavat lokki- ja varislintumäärät houkuttavat
paikalle kanahaukan, joka on säännöllinen vieras
Kujalassa. Myös haarahaukka ja muuttohaukka vierailevat ravinnonhaussa silloin tällöin.
Loppukesällä ja syksyllä Kujalan vesialtaat ja märät painanteet keräävät kahlaajia ja joinakin syksyinä alue voi olla jopa hyvä kahlaajapaikka. Lirot, metsäviklot, suokukot ja töyhtöhyypät ovat peruslajeja,
mutta usein on havaittu myös tyllejä, suo-, lapin-,
pikku- ja kuovisirrejä sekä harvinaisempina vieraina
palsasirri, pulmussirri, jänkäsirriäinen ja jänkäkurppa.
Talvilintupaikkana Kujala on erinomainen talvesta riippuen. Jo edellä mainittujen pikkulintuparvien
lisäksi Kujalassa on talvehtinut muun muassa hiirihaukkoja, kottaraisia, sepelkyyhkyjä, tunturikiuruja,
västäräkki ja vaikkapa rautiainen.
Kujalan harvinaisuuslista on vakuuttava: Suomen ensimmäinen aroharmaalokki löydettiin vuonna
1997, jonka jälkeen laji on tavattu kymmeniä kertoja ja on nykyisin vuosittainen vieras. Taigarautiainen

ilmestyi Kujalaan lajin suurinvaasiovuonna 2016 ja
Suomen ensimmäinen talviaikainen aavikkotasku
nähtiin joulukuussa 2008. Suomen ensimmäinen ja
ainoa “amurinvästäräkki”, västäräkin itäinen alalaji,
vieraili paikalla joulukuussa 2015.
Jätekeskuksen länsi- ja lounaispuolella aukeavat
Kujalan pellot, joilla käydään usein kaatopaikkaretken yhteydessä. Peltoja pääsee tarkkailemaan Linnaistentieltä ja peltojen länsiosaa halkovalta Korvenrannantieltä.
Pelloilla pesivät esimerkiksi kuovi, ruisrääkkä, pensastasku sekä erilaiset yölaulajat. Muuttoaikoina voi
nähdä kahlaajia, lokkeja, kiuruja sekä peippolintujen sekaparvia. Hiiripöllö tai isolepinkäinen tähystää usein myyriä pellonreunassa. Harvinaisuuksista
on tavattu viiriäinen, harjalintu ja mustaotsalepinkäinen.

Tunturikiuru. PK
PK
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Kanahaukka saa aikaan näyttävän hässäkän
ilmestyessään ilmatilaan. PK
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Saapumisohje ja havainnointi
Kujalan jätekeskus sijaitsee runsaat 8 km Lahdesta itään. Lahdesta ajetaan ensin valtatietä 12 noin 4
km, jonka jälkeen käännytään Pekanmäen liittymän
lähellä oikealle Nastolantielle (312) (opasteessa Villähde ja Kujala), tästä on noin 4 km jätekeskuksen
opastettuun risteykseen. Sapelikatua ajetaan puolisen
kilometriä etelään ja ollaan jätekeskuksen portilla.
Kujalan pelloille pääsee jatkamalla Sapelikatua,
jolta käännytään Miekantielle, joka tuo Linnaistentien ja Ilolantien risteykseen.
Lintujen tarkkailijoilla pitää olla lupa Kujalan jätekeskuksen alueella liikkumiseen. Alue on avoinna
ma–pe klo 6–22 ja la klo 10–14. Alueella on noudatettava Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n (PHJ) henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä. Tullessaan ja lähtiessä pitää ilmoittautua vaa’alla. Alueella on käytettävä
huomioliivejä (vaa’alta tai toimistolta saa tarvittaessa lainata liivejä aukioloaikoina). Autot on jätettävä
toimiston parkkipaikoille. Parkkipaikkoja on molemmin puolin toimistoa. Autot eivät saa haitata jäteaseman liikennettä. Kaatopaikalla jätteen päällä ei saa
kävellä ilman turvakenkiä, eikä kentillä saa liikkua
työkoneiden läheisyydessä. Tarkemmat ja päivitetyt
tiedot ks. lintutieteellisen yhdistyksen sivut phly.fi.

Nuori aroharmaalokki. PK

TYYPPILAJIT Pikkutylli, naurulokki, selkälokki, harmaalokki, viitakerttunen, pensaskerttu, naakka, varis, korppi, varpunen, punavarpunen
MUITA LAJEJA Kanahaukka, maakotka, muuttohaukka, liro, satakieli, kivitasku, kottarainen, pensassirkkalintu, luhtakerttunen, tikli,
hemppo
HARVINAISUUDET Mandariinisorsa, viiriäinen, haarahaukka, palsasirri, pikkukajava, aroharmaalokki, isolokki, turturikyyhky, tunturikiuru, virtavästäräkki, ”amurinvästäräkki” (alalaji leucopsis), taigarautiainen, mustaleppälintu, aavikkotasku, mustaotsalepinkäinen

Autopaikka
Jätekeskus: N 6757918 E 433469 ja E 60° 57,041’ E 25° 46,305’
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