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Nastola, Immilänjoki
Lahden Nastolassa sijaitseva Immilänjoki
on noin 2,8 kilometriä pitkä Ruuhijärvestä
Sylvöjärveen laskeva rehevärantainen joki,
joka mutkittelee pohjoisesta etelään pääasiassa peltojen keskellä. Leveyttä uomalla
on muutamia leveämpiä altaita lukuun
ottamatta noin 10–25 metriä. Alajuoksulla
sijaitsee kaunis ja näyttävä Immilänkoski,
jonka rannalla sijaitsevan kesäteatterin
ja myllykahvilan alueella voi erityisesti
kesäisin pitää evästaukoa. Myllyn alue on
suosittu retkikohde myös muiden kuin
lintuharrastajien keskuudessa.

K

eväisin Immilänjoen suistoon Sylvöjärven
pohjoispäässä syntyy laajeneva sula-alue, johon kerääntyy vesilintuja odottelemaan jäiden lähtöä. Paikalla voi nähdä muun muassa kevään
ensimmäisiä kuikka- ja uikkulintuja. Myös puolisukeltajasorsia, telkkiä, sotkia ja koskeloita viihtyy sula-alueella varsinkin huhtikuussa.
Immilänjoen rehevät rantapajukot ja ruovikot tarjoavat hyviä reviiripaikkoja useille lintulajeille. Kesäöinä alueella voi kuulla yölaulajistamme ainakin
ruoko-, viita- ja luhtakerttusia sekä satakieliä. Joen
ympäristön peltoalueiden linnustoon kuuluvat myös
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ruisrääkkä sekä joinain vuosina pensas- ja viitasirkkalintu. Kaulushaikaran voi kuulla yläjuoksulle Ruuhijärveltä tai alajuoksulle Sylvöjärveltä. Joen laskupaikasta avautuvassa Sylvöjärven ruovikkoisessa
pohjoispäässä voi kuulla hyvällä tuurilla myös luhtakanan tai -huitin.
Kesäaamuina jokivarren pensaikoista kantautuu
punavarpusen kaunista viheltelyä ja erityisesti Immilänkosken ympäristön lehtomaisemassa mustapää- ja
lehtokertut ovat alkukesästä joka-aamuisia livertäjiä.
Joinain vuosina alueella on kultarinnan ja kuhankeittäjän reviirit ja onpa koskessa todettu koskikarankin
pesintä.
Lumisina talvina Immilänjoki on vähintään yhtä
kaunis paikka kuin kesälläkin. Aivan kylmimpiä jaksoja lukuun ottamatta joki pysyy koko matkaltaan
sulana ja vuolaimmat kohdat eivät jäädy paukkupakkasillakaan. Talvella Immilänjoella käydään katsomassa erityisesti koskikaroja, joita voi pitkän joen
varrella olla useitakin. Tavallisimmin koskikaran löytää yläjuoksulta Immilän kylätien sillan lähiympäristöstä tai eteläpäästä Immilänkosken ja Sylvöjärven
väliseltä alueelta. Peltoalueella sijaitsevan kaislikoiden reunustaman ja mutkikkaan jokiosuuden kätköissä talvehtii joinain talvina monipäisiä sinisorsaja joutsenparvia.
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Punavarpunen. PK

Saapumisohje ja havainnointi
Immilänjoen myllylle on Nastolan kirkonkylältä noin
9 km Vehkosillantien kautta ja Immilänjoen pohjoispään sillalle vajaat 11 km. Immilänjoen myötäisesti kulkevalle Immilän kylätielle voi saapua Nastolan
kirkonkylästä tulevan Vehkosillantien lisäksi Ruuhijärven suunnasta Kalkkolantietä tai Vierumäen ja
Uudenkylän suunnista kääntymällä Heinolantieltä
(3136) länteen Arrajoentielle. Joen yläjuoksun havainnointi on helpointa Immilän kylätien sillalta ja
sen vieressä kulkevan Kuusistontien alusta sekä Viikarintien sillalta. Yölaulajat kuuluvat hyvissä olosuhteissa mainiosti Immilän kylätielle asti.
Immilänkosken havainnointia varten auto kannattaa jättää myllyn pakkipaikalle, joka sijaitsee mäen
laella Arrajoentien varressa lähellä Vehkosillantien
ja Immilän kylätien risteystä. Myllykahvilan ja kesäteatterin alueella liikkuminen on sallittua ja alueelta löytyy myös joen ylittävä kävelysilta. Immilänjoen suistoalueelle pääsee Vehkosillantieltä lähtevältä
Kunniatieltä, joka kiertää takaisin samalle tielle Sylvöjärven luoteiskulman kautta. Alueella liikuttaessa
on huomioitava, että suistoalueen rannat ovat pääosin yksityisiä tonttimaita ja auton pysäköinti kapealle tieuralle ei ole mahdollista. Alueelle on kuitenkin lyhyt kävelymatka myllykahvilalta. Immilänjoen
suistoon syntyvää sula-aluetta pystyy tarkkailemaan
myös Heinolantiellä sijaitsevalta Arrajoen sillalta.

TYYPPILAJEJA Laulujoutsen, telkkä, koskikara, ruokokerttunen,
viitakerttunen, satakieli, pyrstötiainen
MUITA LAJEJA Ruisrääkkä, hiiripöllö, käenpiika, harmaapäätikka, räystäspääsky, pensassirkkalintu, kultarinta, pikkulepinkäinen, punavarpunen
HARVINAISUUDET Kuningaskalastaja, valkoselkätikka

Auto- ja katselupaikkoja
Immilän myllyn parkkipaikka: N 6761964 E 447382 ja N 60° 59,350’ E
26° 1,648’
Immilänjoen yläjuoksun silta: N 6763077 E 446183 ja N 60° 59,936’ ja
E 26° 0,299’
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