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JyVäskylän lintutoRnit 
Jyväskylän lintupaikoista löytyy lisätietoa keski-suomen lin-
tutieteellisen yhdistyksen sivuilta www.ksly.net > lintupaikat > 
kuntalista > Jyväskylä. 

sivuilla on kaikkiaan 23 lintupaikkaa, joita on esitelty luonto-
kohteiden yhteydessä. Jyväskylän kaupunki ylläpitää viittä lin-
tutornia.

23a. RautpoHJanlaHDen lintutoRni 
Ja 23b. eeRolanlaHti

opetuskäyttö

natura 2000 -kohde, lintuvesien suojeluohjelman kohde, nau-
rulokkiyhdyskunta, vesilinnut.

kuvaus
molemmat lintupaikat sijaitsevat tuomiojärvellä. Rautpohjan-
lahti on kortepohjan asuinalueen kupeessa kapea, pitkänomai-
nen ja rehevä perinteinen lintujentarkkailupaikka. lahden ete-
läisimmässä pohjukassa lehtimetsävyöhykkeen laidassa on 
lintutorni muutaman kymmenen metrin päässä lahden rantoja 
seurailevasta ulkoilureitistä. eerolanlahti on ruovikkoinen, ma-
tala tuomiojärven lahti ja helposti saavutettava linturetkikoh-
de keskellä Jyväskylää.

tuomiojärven eerolanlahti ja Rautpohjanlahti ovat valtakunnal-
lisen lintuvesiensuojeluohjelman sekä eu:n natura 2000 -ohjel-
man kohteita. eerolanlahden suuri naurulokkikolonia on tun-
netuin kohde. lokkeja pesii myös Rautpohjanlahdella, mutta 
huomattavasti vähemmän. 

lokkien seurassa pesivät vakituisesti laulujoutsen ja pienempiä 
vesilintuja, mm. pienemmät silkkiuikku- ja nokikanakoloniat, ja 
lahtien pensastoissa, ruovikoissa ja lahopuureunustoissa viih-
tyy monilajinen pienempien lintujen joukko, ajoittain mm. luh-
tahuitti, satakieli ja pikkutikka. kevään ja syksyn muuttoaikoihin 
lahdilla viipyilee kaupunkiympäristölle muutoin vieraita lajeja, 
kuten kahlaajia ja harmaahaikara. lintutornista voi seurata ohi 
matkaavia muuttolintuja.

opasteet ja saavutettavuus
Rautpohjanlahden tornille johtaa lyhyt polku välittömästi kor-
tepohjan koulun itäpuolella olevalta pysäköintialueelta. Raut-
pohjanlahden sijaintikartta. Viitaniemen kupeessa sijaitseval-
le eerolanlahdelle johtaa ojan vartta seuraillen noin 200 metrin 
mittainen polku nisulan ja kortepohjan yhdistävältä kevytväy-
lältä. tornille johtaa pitkosväylä myös Viitaniemen puoleiselta 
jousiampumaradalta, ja pikku sillan kautta sinne pääsee myös 
kortepellon asuinalueen suunnasta. eerolanlahden sijaintikart-
ta.
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http://www.ksly.net/index.php?sivu=20
http://www.ksly.net/index.php?sivu=20
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904945,485039&z=1&title=Rautpohjanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904945,485039&z=1&title=Rautpohjanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904876,485614&z=2&title=Eerolanlahden%20lintutorni&language=fin
http://kartta.jkl.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6904876,485614&z=2&title=Eerolanlahden%20lintutorni&language=fin
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24. HämeenlaHDen lintutoRni

opetuskäyttö
laaja ruovikko- ja pensaikkoalue, kahlaajaliete, rantametsä, lin-
tutorni.

kuvaus
kuokkalan kaupunginosassa päijänteen rannalla sijaitseva lin-
tutorni on suunnattu kohti etelää ja päijännettä. tornista voi 
tarkkailla alla levittäytyvän Hämeenlahden ruovikon ja ranta-
pensastojen elämää. Ruovikkoalue on Jyväskylän laajin. Hä-
meenlahti on rauhoitettu. 

tornille vievät pitkospuut kulkevat rehevän lehdon läpi. muut-
tolinnusto liikehtii päijänteen suurjärven suunnassa syksyin ke-
väin, joten se on mainio paikka katsella levähtäviä lintuja. ke-
väällä voimakas veden virtaus luo Hämeenlahden edustalle 
salmirantaan laajan sula-alueen, johon kevään ensimmäiset ve-
silinnut tulevat mielellään.

Valtalajistoa ovat vesilinnut. kesällä alueella havaitaan yölaula-
jia, kuten kaulushaikara, luhtahuitti, kerttuset ja satakieli. Harvi-
naisuuksista lahdella on havaittu mm. viiksitimaleita. Rantakoi-
vikossa pesii pikkutikkoja. 

opasteet ja saavutettavuus
tornille johtavan polun alkupää ja lahdesta kertova opastau-
lu sijaitsevat salmirannantien kääntöpaikan laidalla työvoima-
opiston sisäänkäynnin edustalla. paikalta on tornille matkaa 
runsas 400 metriä. autoilija voi jättää ajokkinsa läheiselle ai-
kuiskoulutuskeskuksen (Jaiko) pysäköintipaikalle. sijaintikart-
ta. 

25. pitkäRuoHon lintutoRni

opetuskäyttö

Ruovikkoinen järvenlahti, pensaikkoalue, kahlaajaliete, lintutor-
ni.

kuvaus
kuokkalan pohjoisrannalla sulkulassa on Jyväsjärven suuntaan 
avautuva pitkäruohon lintutorni ”lyyli ”pitkäruohonniemen 
luonnonsuojelualueella. lintutorni on lehtimetsän suojassa. 
tornista näkee hyvin sekä järvelle että ruovikkoalueelle. pitkä-
ruohon alue on melko laaja, ja se koostuu rantalehdosta, heinää 
ja saraikkoa kasvavasta rantaniitystä ja pensaikkoalueesta sekä 
matalan veden aikaan kaupungin parhaasta kahlaajarannasta.
tornilta on näkymät pohjoiseen sekä Jyväsjärven yli kaupungin 
keskustan, seppälän, aittovuoren ja Rauhalahden suuntiin. 

opasteet ja saavutettavuus
Reitti lintutornille kulkee kuokkalan siirtolapuutarha-alueen 
tuntumassa. puutarhan itäpuolen portilla on pysäköintipaikka. 
kuokkalassa sulkulantieltä käännytään pohjoiseen Ruulahden-
tielle ja vajaan 200 metrin matkan jälkeen vasemmalle puutar-
hanrantaan. pysäköintipaikalta on viitoitus lintutornille johta-
valle pitkospolulle. sijaintikartta.
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3437545&y=6901481&srs=&text=Lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3437545&y=6901481&srs=&text=Lintutorni&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?cx=3437364&cy=6903553&scale=16000&tool=siirra&query=hae&hakutapa=paikannimihaku&nimi=Pitk%C3%A4ruoho&osoite=&kunta=&isShown=&lang=FI
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26. sallistensuon lintutoRni

opetuskäyttö
suolajisto.

kuvaus
ylä-kintauden, joka sijaitsee petäjäveden puolella, kupeessa on 
keskikokoinen umpeenkasvanut suolampi, joka tarjoaa tyypil-
lisistä lintujärvistä poikkeavan lajiston. alueella pesii ainakin 
kapustarinta ja varmasti muitakin pohjoisia suolajeja. Vuonna 
2009 alueella havaittiin kaksi suopöllöä todennäköisesti pesi-
mäpuuhissa.

lintutornilta voi seurata mm. kurkien, lokkien, haukkojen, pöl-
löjen ja pienlinnuston pesimistä ja ruokailua. alueelle on raken-
nettu myös metsäautotie. tornilta avautuu näkymä sallisten-
suon natura 2000 -kohteelle. alue on pääosin metsähallituksen 
omistuksessa. 

opasteet ja saavutettavuus
sallistensuo sijaitsee Jyväskylän ja petäjäveden rajalla. tornil-
le ajetaan Jyväskylä-keuruu-tietä nro 23, käännytään kintau-
den kohdalta oikealle kohti uuraista ja ajetaan tietä n. 13 km. 
käännytään vasemmalle sakarintielle, jota kuljetaan n. 300 m. 
oikealla näkyy opaste lintutornille. metsäautotietä kuljetaan n. 
600 m, jonka jälkeen kävelymatkaa tornille on n. 300 m. sijain-
tikartta.

27. RauDanlaHDen lintutoRni

opetuskäyttö
muutonaikaiset vesilinnut, pohjois-päijänteen peruslajisto.

kuvaus
Raudanlahden lintutorni kätkeytyy taitavasti päijänteen ran-
tametsään, ja paikalle ei vuosien varrella kovin moni lintuhar-
rastaja ole eksynyt. Raudanlahti on kuitenkin aivan kelvollinen 
paikka tarkkailla vesilintujen elämää. Harvinaisuuksia se tus-
kin tarjoaa. kiivain sesonki on lyhyt ajoittuen jäiden lähdön ai-
koihin. pesimälinnusto on vaatimattomampi, runsain laji viime 
vuosina on ollut silkkiuikku. muutonseurantaan torni ei sovel-
lu johtuen sijainnista puiden katveessa. itse torni on tukeva ja 
puoliksi katettu.

opasteet ja saavutettavuus
Raudanlahti sijaitsee Jyväskylässä, säynätsalon ja muuramen 
rajamaastossa. autolle on pysäkkialue säynätsalo-muurame-
tiellä. siitä pääsee tien ja rannan välissä kulkevalle vanhalle rau-
tatiepenkalle, jota jatketaan oikealle muuramen suuntaan noin 
150 metriä. torni on vasemmalla pienessä niemekkeessä pen-
kan ja rannan välissä. laskeutuminen penkalta on jyrkähkö! si-
jaintikartta. 

lähteet
keski-suomen lintutieteellinen yhdistys 
Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, luontopolut ja lintu-
tornit
eerolanlahti-Rautpohjanlahden natura 2000 -kuvaus
sallistensuon natura 2000 -kohdekuvaus
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http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2567964&y=6918767&srs=&text=Sallistensuon+lintutornin+parkkipaikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=2567964&y=6918767&srs=&text=Sallistensuon+lintutornin+parkkipaikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=433200&n=6890607&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?e=433200&n=6890607&scale=40000&tool=siirra&width=600&height=600&lang=fi
http://www.ksly.net/
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15641&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=141836&lan=fi&clan=fi

