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Ekonkoski ja eteläinen Jääsjärvi
Ekonkoski sijaitsee Hartolan kirkonkylän
kaakkoispuolella ja on Jääsjärvestä lähtevän Tainionvirran luusua-aluetta. Kohde
muodostuu koskijaksosta ja aikaisin keväällä sulavasta luusuasta. Joki rantoineen on
osittain luonnontilaisen kaltainen, mutta
jokivarressa on myös rakennuksia. Alueella
kulkee luontopolku ja joen pääsee ylittämään kahdestakin sillasta, joilta voi tarkkailla lintuja ja ihailla maisemia. Paikalla on
myös veneranta ja grillikatos.

E

teläinen Jääsjärvi on laaja maakunnallisesti
tärkeä lintualue, joka käsittää valtaosan Jääsjärven eteläosista. Itse Jääsjärvi jatkuu Hartolan lisäksi myös Joutsan puolelle Keski-Suomeen. Järvi on runsassaarinen, matala ja karikkoinen, mutta
joitain syvännealueitakin on. Koko Jääsjärvi on luokiteltu kansallisesti arvokkaaksi FINIBA-alueeksi.
Jääsjärven nimikkolintuna voidaan pitää kuikkaa,
jonka pesimäkantaa ja poikastuottoa on seurattu
alueella pitkään. Jääsjärvi ja Tainionvirta ovat myös
tärkeitä alueita järvitaimenelle.

Linnusto
Keväällä Ekonkosken luusua eli Aurinkoranta on seudun ensimmäisiä sulapaikkoja ja houkuttelee paikal-
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le ensimuuttajia, kuten telkkiä, isokoskeloita, härkälintuja ja kuikkia. Koskikarat viipyvät alueella usein
jopa huhtikuun puolelle, mutta jatkavat viimeistään
kuun aikana pohjoisen pesimäalueille. Myöhemmin
keväällä ja alkukesällä paikka kerää toisinaan hyönteispyyntiin pikkulokkeja ja tiiroja kalastamaan. Paikan kesälajistoon kuuluvat kivillä niiailevat rantasipit ja västäräkit sekä pesimään jääneet telkät ja
isokoskelot. Rantametsissä laulelevat muun muassa
mustapääkerttu, lehtokerttu ja sirittäjä.
Jääsjärven linnustoarvot perustuvat monipuoliseen pesimälinnustoon ja toisaalta syyskerääntymiin.
Tärkeimpiä pesimälajeja ovat lokkilinnut, kuikka ja
taantunut punasotka sekä molemmat koskelot. Myös
kalasääskellä on alueella tiheä pesimäkanta.
Syyspuolella katseet Jääsjärvellä kannattaa suunnata taivaalle, sillä järvi osuu hyvin arktisten kahlaajien, vesilintujen ja hanhien muuttoreitille. Myöhäissyksyllä ja alkutalvesta retkeilijää ilahduttavat usein
mukavat vesilintukerääntymät ja eri lajit. Selillä voi
havaita muun muassa lapasotkia, mustalintuja, uiveloita ja useiden satojen isokoskeloiden parvia. Vesilintuja viivyttelee Jääsjärvellä aina jäiden tuloon asti.
Talven tullen saapuvat Ekonkoskelle koskikarat ja
kohde onkin yksi maakunnan parhaista koskikarapaikoista. Enimmillään koko jokiosuudelta on laskettu toistakymmentä karaa. Toisinaan Ekonkoskella
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voi yrittää talvehtimista esimerkiksi telkkä, laulujoutsen
tai isokoskelo. Talviretkellä
rantapuissa koputtelevat tikat kannattaa katsoa tarkasti, ettei kyseessä ole valkoselkä- tai pohjantikka.

Saapumisohje ja
retkeily
Ekonkoskelle etelästä tultaessa pääsee kääntymällä
heti Tainionvirran ylityksen jälkeen oikealle Hartolan kyltin mukaan. Tätä Keskustietä ajetaan 1,2 kilometriä ja käännytään uudelleen oikealle Kaikulantielle, Linna-hotelli, Itä-Hämeen opiston ja Hartola
Golfin kylttien viitoittamana. Vajaan 800 metrin jälkeen saavutaan opistolle ja valitaan vasemman puoleinen tienhaara, jonka nimi on Aurinkorannantie.
Tätä tietä ajetaan reilut 800 metriä ja käännytään
jälleen oikealle kohti venerantaa ja grillikatosta. Auton voi pysäköidä tänne ja suunnata rantaan katsomaan luusuaa tai kävellen joenrannan polkuja kohti
länsipuolen siltoja. Sillat ylittämällä pääsee kiertämään joen molemmat rannat. Veneranta on myös
hyvä paikka laskea vesille kanootti tai vene ja suunnata muuten hieman vaikeasti tavoitettaville Jääsjärven selkävesille ja saarille.

TYYPPILAJIT Punasotka, lapasotka, mustalintu, telkkä, uivelo, isokoskelo, tukkakoskelo, kuikka, kalasääski, naurulokki, harmaalokki, selkälokki, kalatiira, koskikara
MUITA LAJEJA Merihanhi, merikotka, pikkulokki, tundrakurmitsa,
lapintiira, valkoselkätikka, pähkinänakkeli
HARVINAISUUKSIA Allihaahka, jalohaikara, leveäpyrstökihu,

mustaleppälintu

Auto- ja katselupaikkoja
Aurinkorannan P-alue ja grillikatos: N 6826398 E 449365 ja N 61°
34,06498’ E 26° 2,80327’
Aurinkorannan laituri: N 6826350 E 449396 ja N 61° 34,03937’ E 26°
2,83908’
Yläjuoksun silta: N 6826272 E 449238 ja N 61° 33,99612’ E 26° 2,66193’
Alajuoksun silta: N 6826400 E 448865 ja N 61° 34,06210’ E 26° 2,23854’
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