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1  JOHDANTO 
 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 aloittaa uuden maa-

kuntakaavan valmistelun. Uusi maakuntakaava laaditaan kokonaismaakunta-

kaavana, joka vahvistuessaan tulee korvaamaan 11.3.2008 vahvistetun Päijät-

Hämeen maakuntakaavan. Kaavan luonnosaineisto oli nähtävillä elo–syys-

kuussa 2012. 

 

Päijät-Hämeen liitto tilasi keväällä 2013 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä 

luontoselvityksen kahdeksalle maakuntakaavan muutospainealueelle. Myö-

hemmin tilattiin lisätyönä kahden alueen luontoselvitys.  Muutospainealueista 

kaksi sijaitsee Orimattilassa, yksi Orimattilassa ja Lahdessa, kaksi Hämeen-

koskella, yksi Asikkalassa, kaksi Heinolassa, yksi Padasjoella ja yksi Sysmässä 

(kuva 1). Tässä raportissa kuvataan selvitysalueiden luonnonolot sekä arvok-

kaat luontokohteet ja lajiesiintymät vuonna 2013 tehtyjen maastoinventointien 

pohjalta. Maastotyöt ja raportoinnin ovat tehneet biologit FM Esa Lammi ja 

FM Marko Vauhkonen. 

 

 

 
Kuva 1. Yleiskartta selvityskohteiden sijainnista. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Selvitysalueiden aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon OIVA – 

ympäristö- ja paikkatietopalvelusta ja Hämeen ELY-keskuksesta (mm. Hertta-

tietojärjestelmän Eliölajit-osio). Päijät-Hämeen liitto toimitti työssä käytettä-

väksi mm. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 

(POSKI) Päijät-Hämeessä -projektin inventointiaineistoa (Hassani ym. 2012). 

Raportin lähdeluetteloon on koottu julkaisuja, joista tarkistettiin selvitysalueita 

koskevat tiedot. 

 

Päijät-Hämeen liitto teki omana työnään (Jussi Mäkinen) liito-orava-

inventoinnin sellaisille alueille, joille suunniteltu uusi maankäyttö on kaikkein 

intensiivisintä (teollisuusalueet, maa-ainesten ottoalueet ja metsäenergian ter-

minaalialueet). Inventoinnin tulokset olivat käytettävissä tätä selvitystä tehtäes-

sä. 

 

Kaikkien selvityskohteiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä arvokkaita 

luontokohteita ja lajistoa selvitettiin kesä–elokuussa tehdyillä maastokäynnillä 

(tarkemmat päivämäärät kohdekuvausten yhteydessä). Alueet käveltiin katta-

vasti läpi lukuun ottamatta peltoja, hakkuualueita ja taimikoita. Maastotöissä 

käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx ja 62s), jolla kohteet ja lajien ha-

vaintopaikat voitiin paikantaa riittävällä tarkkuudella. 

 

Maastokäynneillä inventoitiin ja kuvattiin sanallisesti selvitysalueiden luonnon 

ja luonnonmaiseman yleispiirteet sekä arvokkaiden luontokohteiden esiintymi-

nen. Näitä olivat luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, ve-

silain 2 luvun 11 §:n mukaiset kohteet ja muut arvokkaat pienvedet, lajistolli-

sesti merkittävät metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt se-

kä mahdolliset muut arvokkaat luontokohteet (esim. perinnebiotoopit, paah-

deympäristöt). Lisäksi inventoitiin Suomessa uhanalaiseksi tai silmälläpidettä-

väksi luokiteltujen (Raunio ym. 2008a, b) luontotyyppien esiintyminen, 

METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet (Ympäristöministeriö 

2008) täyttävät kohteet tai metsäkuviot sekä mahdolliset muut maakunnan ta-

solla merkittävät tai harvinaiset elinympäristöt ja kohteet. 

 

Maastokäynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota alueella esiintyviin huomion-

arvoisiin eliölajeihin, joihin kuuluvat erityisesti suojeltavat lajit, valtakunnalli-

sesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät lajit (ks. Rassi ym. 2010 

ja www.ymparisto.fi), EY:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit sekä lintu-

direktiivin liitteen I lajit. Lähtöaineistoista ilmenneiden merkittävien lajiesiin-

tymien tila tarkastettiin maastossa. Lisäksi rajattiin kartalle huomionarvoisten 

lajien kannalta merkittävät elinympäristöt, joissa niiden esiintyminen arvioitiin 

mahdolliseksi tai todennäköiseksi. 

 

Orimattilan Luhtikylän liittymän alueella toimeksiantoon kuului lisäksi pesi-

mälinnustoselvitys touko–kesäkuussa 2013. Laskentojen tavoitteena oli selvit-

tää, onko kohteella pesimälinnuston kannalta tärkeitä alueita tai huomionar-

voisten lintulajien pesimäpaikkoja. Laskennoissa koko selvitysalue kierrettiin 

kattavasti läpi toukokuun puolivälin (15.–22.5.) ja kesäkuun puolivälin tienoil-

la (15.–18.6.). Lisäksi alueelle tehtiin yksi yökuuntelukierros yöaktiivisten laji-
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en (mm. kehrääjä, kangaskiuru) paikallistamiseksi 9.–10.6. Kaikki laskentapäi-

vät olivat sateettomia ja tyyniä.  

 

Lintulaskennat tehtiin Helsingin yliopiston eläinmuseon kartoituslaskentaoh-

jeiden (Koskimies & Väisänen 1988) maastotyömenetelmiä noudattaen. Las-

kennat aloitettiin aamulla auringonnousun aikoihin ja ne kestivät noin viisi tun-

tia. Molempiin laskentakierroksiin käytettiin viisi aamua. Laskennoissa selvi-

tysalue kierrettiin kattavasti läpi niin, että mikään kohde ei jäänyt sataa metriä 

kauemmaksi kulkureitistä. Havainnot huomionarvoisista lintulajeista (uhanalai-

set ja silmälläpidettävät linnut, lintudirektiivin liitteen I lajit sekä vähälukuiset 

vanhoja metsiä ja lehtoja suosivat lajit) kirjattiin ylös ja merkittiin kartalle. 

Muut lintulajit merkittiin muistiin jokaisessa laskennassa, mutta yksilömääriä 

ei laskettu, eikä havaintopaikkoja merkitty kartoille. Huomionarvoisista lin-

nuista merkittiin karttapohjalle linnun paikan lisäksi havainnon tyyppi (laulava 

koiras, varoitteleva yksilö, pari jne.). 

 

Luontokohteiden arvottaminen 

 

Arvokkaille luontokohteille annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka 

(vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat ohjeellisia ja 

niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, 

luonnontila ja huomionarvoinen lajisto. 

 

1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K) 

 

Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän 

luokkaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät lin-

nustoalueet eli IBA-alueet. 

 

2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V) 

 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnalli-

sesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit 

ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja 

arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti ar-

vokkaille kohteille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti 

uhanalaisten luontotyyppien tai lajien esiintymisen kannalta. Alueet, jotka ovat 

erityisesti suojeltavan lajin säännöllisiä esiintymisalueita. 

 

3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M) 

 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnalli-

sesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit 

ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja 

arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu maakunnallisesti ar-

vokkaille kohteille. Alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten 

luontotyyppien tai lajien esiintymisen kannalta. Alueet, joilla on (useita) sil-

mälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. 

 

 



Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013.    

 

 

6 

 

4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P) 

 

Alueet, joilla on merkitystä silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymisen 

kannalta. Alueet, joilla on edellistä vähäisempää merkitystä silmälläpidettävien 

tai alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymisen kannalta. Kohteet, joilla esiin-

tyy paikallisesti harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja. 

3  TULOKSET 

3.1  ORIMATTILA, LUHTIKYLÄN LIITTYMÄ 

 

Luhtikylän liittymän ympäristöä tutkitaan mahdollisena kalliokiviaineksen ot-

toalueena. Selvitysalue sijaitsee valtatie 4:n molemmin puolin (kuva 2). Alueen 

pinta-ala on 829 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-oravat 26. ja 29.4.2013 (Jussi Mäki-

nen), pesimälinnusto 2 laskentakierrosta ja yölaulajainventointi 15.5.–18.6. 

(yht. 11 laskentakäyntiä; Esa Lammi ja Marko Vauhkonen), kasvillisuus- ja 

luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet 20.6., 4.8. ja 30.8. (EL, MV). 

 

 
Kuva 2. Orimattilan Luhtikylän liittymän selvitysalueen rajaus. 
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3.1.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Selvitysalue kuuluu laajaan, metsäiseen kallioselänteeseen, joka erottaa Luhti-

kylän pellot ja Porvoonjokivarren peltoalueet toisistaan. Alue rajoittuu itäosis-

taan Viljaniemen kylän pieniin peltokuvioihin. Pohjoisrajalla on pieniä, kal-

liomaastoa reunustavia peltoja ja länsi- ja eteläpuolella metsäistä kalliomaas-

toa. Alue koostuu useasta kalliomäestä, joiden välisiin laaksoihin ja murroksiin 

on kehittynyt pieniä suojuotteja. 

 

Selvitysalueen korkeimmat maastokohdat ovat 110–120 metrin korkeustasoon 

kohoavia kallioisia mäkiä. Alavimmat kohdat ovat noin 90 metrin tasossa. 

Maasto on enimmäkseen melko loivapiirteistä ja näyttävät jyrkänteet puuttuvat. 

Pienempiä, kymmenmetrisiä jyrkänteitä on useita. 

 

Alueen lounaisosan kallioperä on kiillegneissiä, itä- ja pohjoisosan kallioperä 

graniittia (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Molemmat ovat happamia ja ra-

vinneköyhiä kivilajeja, jotka eivät tarjoa hyvää kasvualustaa vaateliaille kasvi-

lajeille. Lehtokasvillisuutta on vain purojen varsilla ja muutamin paikoin mäki-

en alarinteillä. Maaperä vaihtelee alavampien maastokohtien savi- ja turve-

maista rinteiden moreenimaihin ja lakialueiden kallioihin (Geologian tutki-

muskeskus 1997b). Laaksopainanteiden turvemaista osa on aikanaan ollut vil-

jelykäytössä. Entiset peltoalueet on sittemmin metsitetty tai metsittyneet itses-

tään. Alueen keskiosassa on 10 hehtaarin laajuinen ojitettu räme. Muut suoku-

viot ovat huomattavasti tätä pienempiä.  

 

Selvitysalue sijaitsee vedenjakajalla. Länsiosan vedet kulkeutuvat pieniä puroja 

pitkin länteen Luhdanjoen suuntaan. Itäosan vedet laskevat pieniä puroja ja ojia 

pitkin Nakarinojaan ja sen kautta Porvoonjokeen. Selvitysalueella ei ole tärkei-

tä pohjavesialueita (Mäyränpää & Rihkavuori 2012). 

 

Luhtikylästä Viljaniemeen johtava maantie kulkee selvitysalueen keskiosan lä-

pi kallioiden välisessä laaksossa. Valtatie 4 on linjattu osan matkaa kallioiden 

väliseen murroslaaksoon. Luhtikylän tien varressa on muutama lomakäytössä 

oleva asuinrakennus. 

 

Selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen maisemalliseen suuralueeseen, eteläisen 

rannikkomaan maisemamaakuntaan ja Uudenmaan peltolakeuden maisemaseu-

tuun (Raivo 1999). Tarkemmassa maakunnallisten maisematyyppien jaossa 

(Aarrevaara ym. 2007) selvitysalue on Porvoonjoen viljelyseutua. Selvitysalu-

eella ei ole valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita (Ympä-

ristöministeriö 1995) tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (Wager 2006, 

Museovirasto 2009). Kärmekallion itäreuna kuuluu maakunnallisesti arvok-

kaaksi luokiteltuun Viljaniemen kulttuurimaisema-alueeseen (Aarrevaara ym. 

2007). 

 

Selvitysalueen metsät ovat kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan tavanomaisia, ta-

louskäytössä olevia kangasmetsiä. Suurin osa metsistä on nuoria tai varttuvia. 

Laajoja hakkuualueita ja taimikoita on useita. Metsäluontoon tuovat vaihtelua 

karut kallionlaet, pienet jyrkänteet ja soistuneet, joskin lähes kauttaaltaan ojite-

tut räme- ja korpikuviot. Kasvillisuutta kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 
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käyttäen jakoa 27 osa-alueeseen. Osa-aluejako perustuu kasvillisuuden lisäksi 

pinnanmuotoihin ja maankäyttöön.  

 

Nakarinmäen alue 

 

Nakarinmäen alueelta erotettiin kolme osa-aluetta (kuva 3).  

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alueeseen kuuluu Nakarinmäen länsi- ja pohjoisrinne, joka on hakattu pal-

jaaksi vuosituhannen vaihteessa. Alueelle on istutettu mäntyjä, jotka ovat vart-

tuneet 2–3 metrin mittaisiksi (kuva 4). Varttunutta puustoa on jäljellä pohjois-

rajalla Nakarinojan varrella sekä pieni kuvio pohjoisrinteellä ja lounaispään 

jyrkänteen laella. Koko osa-alue on kalliomaastoa, jonka kasvillisuudessa val-

litsevat puolukka, kanerva, metsälauha ja poronjäkälät. Nakarinojan varrella on 

myös lehtokasvillisuutta ja liito-oravan elinalue. Puustoinen ojanvarsi on pai-

kallisesti arvokas luontokohde (alaluku 3.1.2). 

 

 
Kuva 3. Luhtikylän liittymän koillispuolella sijaitsevan Nakarinmäen osa-alueet 1–3. 
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Kuva 4. Nakarinmäen hakkuurinnettä. 

 

Osa-alue 2 

 

Nakarinmäen laen ja etelärinteen puustoa on harvennettu voimakkaasti. Puusto 

on pääosin varttuvaa, 10–15 metrin korkuista männikköä. Lakialueen puusto 

on nuorempaa, noin 30 vuoden ikäistä. Kenttäkerroksessa on tyypillistä kui-

vahkon kankaan (VT) ja tuoreen kankaan (MT) kasvilajistoa. Osa-alueen pel-

lonreunaan rajoittuvassa eteläosassa sekä itärinteeltä laskevan puron ympäris-

tössä on myös varttuneempaa, kuusivaltaista metsää. Kasvillisuudessa on pai-

koin lehtomaisen kankaan (OMT) lajistoa. Pellonreunan tuntumassa kasvaa 

harvakseltaan myös lehtokasveja, kuten jänönsalaattia, mustakonnanmarjaa, 

kevätlinnunhernettä, näsiää ja mäkilehtolustetta. Kallion ja pellon välisessä 

painanteessa on pieni lehtokorpilaikku, jonka kasvilajistoon kuuluu tavan-

omaisten saniaisten ohella mustaherukka ja Päijät-Hämeessä vain paikoittain 

esiintyvä korpisorsimo. 

 

Osa-alue 3 

 

Nakarinmäen eteläpuolinen kalliometsäalue on myös tehokkaassa metsätalous-

käytössä. Puustoa on laajoilla alueilla harvennettu ja nuorennettu. Suurin osa 

alueesta on varttuvaa, harvapuustoista kuivahkon (VT) ja tuoreen kankaan 

(MT) mäntymetsää (kuva 5). Itäpäässä on myös hakkuuaukkoja. Alarinteillä on 

kuusivaltaisempaa tuoreen kankaan sekametsää. Osa-alueen ainoa puustoltaan 

varttunut metsäkuvio sijaitsee alueen itäpäässä Kovero-ojan varrella. Ojaa reu-

nustava metsä on lehtomaista kangasta (OMT). Sen kasvistossa on myös tuo-

reen lehdon lajeja, kuten jänönsalaattia, kevätlinnunhernettä, sinivuokkoa ja 

näsiää. Kovero-oja virtaa tässä kohdin syvässä notkelmassa. Uoma on luonnon-
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tilainen. Parhaiten säilynyt puronvarsiosuus lähimetsineen on paikallisesti ar-

vokas luontokohde (ks. alaluku 3.1.2). 

 

Osa-alueen länsireunan mäellä on linkkimasto. Viljaniemen liittymän ympäris-

töä aiemmin tutkinut Noko (2004) rajasi maston itäpuolisen kivikkoisen rinteen 

paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi luonnontilaisen kaltaisen metsän pe-

rusteella. Alueella on sittemmin tehty hakkuita, joissa metsää on nuorennettu. 

 

 
Kuva 5. Harvennettua männikköä Nakarinmäen alueen kaakkoisosassa. 
 
 

Hirvinoro–Kärmekallio 

 

Hirvinoron–Kärmekallion alue koostuu Hirvinoron, Korkeakallion ja Kärme-

kallion kallioalueista (kuva 6), joiden välissä on alavampaa, osin soistunutta ja 

osin pelloksi raivattua maastoa. Alue on ollut tehokkaassa metsätalouskäytössä, 

mutta jäljellä on joitakin varttunutta männikköä kasvavia kallioalueita ja vart-

tunutta kuusikkoa kasvavia rinnemetsiä. Kanahaukka pesi onnistuneesti alueel-

la. Kanahaukan pesä oli ainoa selvitysalueelta löytynyt petolinnun pesä. 

 

Osa-alue 4 

 

Moottoritien varressa sijaitsevan alueen pohjoispäässä on entistä peltoa tai niit-

tyä, joka nyttemmin metsittynyt. Osa-alueen muu pohjoispuolisko on taimettu-

nutta hakkuuaukeaa, jossa kasvaa nuorta mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksessa 

on lähinnä kuivahkon kankaan (VT) lajistoa, kuten puolukkaa, kanervaa ja 

metsälauhaa. Eteläpäässä sijaitseva Hirvinoron kallio on metsäpeitteinen. Kal-

lion lakialueella kasvaa varttunutta männikköä. Kallio on laajalti jäkäläpeittei-

nen ja maisemallisesti näyttävä. Puusto ei ole erityisen vanhaa, ja lahopuuta on 

melko vähän. Kallionlaen pohjoispuolella on luonnontilainen isovarpuräme. 
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Kallion pohjoisrinteeltä alkaa kuvion 5 rajalle ulottuva tiheä kasvatusmännik-

kö. Hirvinoron lounaispuolella on vesoittunut hakkuualue. 

 

 
Kuva 6. Hirvinoron–Kärmekallion osa-alueet 4–12.  
 

Osa-alue 5 

 

Pohjois–eteläsuuntaisen metsäautotien ja Kuokkasuon väliin jäävä osa-alue 

muodostuu kallioharjanteesta, jonka itärinne on jyrkähkö. Harjanteen puusto on 

aukkoista ja nuorta, enimmäkseen runsaan viiden metrin korkuista mäntyä ja 

koivua. Kenttäkerroksessa vallitsevat kanerva, puolukka, mustikka ja lakialu-

eilla myös poronjäkälät. Kuokkasuon reunametsät ovat varttuvia tuoreen kan-

kaan (MT) kuusisekametsiä. 

 

Osa-alue 6 

 

Hirvinoron itäpuolinen alue on hakattu vuosituhannen vaihteen tienoissa lähes 

puuttomaksi (kuva 7). Paikalla kasvaa männyntaimia ja muutaman metrin kor-

kuisia koivuja paikoin tiheänä pöheikkönä. Vanhasta puustosta on jäljellä yk-

sittäisiä siemenpuiksi jätettyjä mäntyjä ja koivuja. Kenttäkerroksessa vallitsee 

kuivahkon kankaan lajisto. Hakkuut ulottuvat miltei alueen lounaisosassa si-

jaitsevat Kuokkasuonjärven rantaan. Järveä reunustava räme on kuitenkin jätet-

ty hakkaamatta. Järven eteläpuolisella rämeellä on kuivatusoja, joka ei mainit-
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tavasti ole vaikuttanut järven luonnontilaan. Kuokkasuonjärvi on vesilain 2 lu-

vun 11 §:n mukainen lampi (ks. alaluku 3.1.2). 

 

 
Kuva 7. Puusto on hakattu suuresta osasta Hirvinoron–Kärmekallion aluetta. Kuva on 
otettu osa-alueiden 5 ja 6 rajalta. 
 

Osa-alue 7 

 

Osa-alueeseen 7 on rajattu kallioselänteen itärinteen hakkuilta säästyneet met-

sät. Eteläisempi, Kivikolunjärveen rajautuva metsikkö on varttunutta kallio-

männikköä ja rinnekuusikkoa. Alueella on myös jonkin verran lahopuustoa. 

Kenttäkerroksessa on kuivahkon (VT) ja tuoreen kankaan (MT) kasvillisuutta 

ja paikoin myös lehtomaisen kankaan (OMT) lajistoa. Lehtokasveista alueella 

kasvaa kevätlinnunhernettä ja valkolehdokkia. Kivikolunjärven pohjoisrannalla 

on näyttävä kalliojyrkänne. Selvitysalueen eteläpuolelle jäävä järvi lähimetsi-

neen muodostaa paikallisesti arvokkaan luontokokonaisuuden (ks. alaluku 

3.1.2).  

 

Osa-alueen keskiosassa on soistunut notkelma, joka on ojitettu ja osin hakattu. 

Notkelman itäpuolisella harjanteella on varttunutta tuoreen (MT) ja lehtomai-

sen (OMT) kankaan kuusikkoa. Lahopuuta ja kaatuneita puita on melko paljon, 

vaikka puusto ei vielä ole erityisen vanhaa. 

 

Osa-alue 8 

 

Kivikolunjärven itäpuolinen notkelma on hakattu hiljattain paljaaksi ja samalla 

ojitettu. Eri aikaan hakatuista aloista koostuva aukko jatkuu Korkeamäen kal-

liolaen pohjoispuolelle asti. Myös Korkeamäen itäpuolinen rinne on hakattu. 

Varttunutta puustoa on jäljellä ainoastaan Korkeamäen laella, jossa on säilynyt 
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parin hehtaarin laajuinen alue varttunutta ja vanhaa kalliomännikköä. Korkea-

mäen laella kasvaa on alueen muiden kallioiden tavoin puolukkaa, mustikkaa, 

kanervaa, ahosuolaheinää, kangasmaitikkaa ja metsälauhaa. Vaateliaat kallio-

kasvit puuttuvat. Korkeamäen lounaisrinteellä on jyrkänteitä. 

 

Osa-alue 9 

 

Kärmekallio on loivapiirteisempi kuin länsipuolella sijaitseva Hirvinoron alue. 

Paljasta kalliota on näkyvissä lähinnä Kärmekallion laella ja rinteiden yläosis-

sa. Jyrkänteet puuttuvat. Kärmekallion pohjoisin osa-alue on eri-ikäisten hak-

kuualojen kirjoma. Varttuneempaa metsää on jäljellä vain pieninä hakkuuauk-

kojen ja nuorten taimikoiden ja koivuvesakoiden reunustamina laikkuina. Alu-

een reunaosissa on kuusi- ja koivuvaltaisia tuoreen kankaan (MT) metsiköitä ja 

keskemmällä pieniä mäntyvaltaisia kuivahkon (VT) ja tuoreen kankaan metsi-

köitä. Kalliomäkien väliset pikkusoistumat on ojitettu. 

 

Osa-alue 10 

 

Kärmekallion laki on vaihtelevaa metsämaastoa, jossa vuorottelevat harvenne-

tut mäntyvaltaiset metsäalat, varttuneet kalliomänniköt sekä kallioiden välisten 

notkelmien ja rinteiden kuusivaltaiset metsät. Kallion lakialueella osa-alueen 

keskellä on laajahko kuvio hyvin säilynyttä, puustoltaan varttunutta tuoreen 

kankaan (VT) männikköä. Osa-alueen peltoon viettävä itärinne on puustoltaan 

varttunutta ja paikoin harvennettua tuoreen ja lehtomaisen kankaan (OMT) 

kuusikkoa. Muut metsäkuviot ovat puustoltaan nuorempia ja niiden puustoa on 

harvennettu. Kallioalueiden rinteillä kasvaa muutamassa paikassa myös kuivi-

en lehtojen kasveja, kuten mäkilehtolustetta, kevätlinnunhernettä ja nuokku-

helmikkää. Edustavat lehtolaikut kuitenkin puuttuvat. Osa-alueen soistuneet 

notkelmat on ojitettu eikä luonnontilaisia soita ole jäljellä. 

 

Osa-alue 11 

 

Kärmekallion eteläosassa on tehty runsaasti hakkuita. Osa-alue 11 on lähes ko-

konaan hakkuuaukeaa ja koivuvaltaista, hakkuulle kasvanutta vesakkoa. Alu-

een läpi johtaa kaksi ojitettua notkelmaa, joiden puusto on myös hakattu. Osa-

alue on pääosin tuoretta kangasta (MT), mutta rinteillä on myös lehtomaisen 

kankaan (OMT) laikkuja. Kosteissa notkelmissa kasvaa käenkaalia, metsäalve-

juurta, rönsyleinikkiä ja muita tavanomaisia kosteapohjaisten metsämaiden 

kasveja. 

 

Osa-alue 12 

 

Selvitysalueen kaakkoisin reuna on tuoreen (MT) ja lehtomaisen kankaan 

(OMT) kuusivaltaista sekametsää. Suurin osa alueesta on puustoltaan varttuvaa 

ja varttunutta metsää, mutta puustoa on viime vuosina monin paikoin harven-

nettu. Alueen itäosassa on myös nuorta, hakkuulle kasvanutta sekametsää. Par-

haiten säilyneet metsäkuviot sijaitsevat alueen lounaisosassa, jonka puusto on 

paikoin kuusi- ja paikoin mäntyvaltaista. Osa-alueen lounaisosassa on ojitettu, 

koko alueen läpi ulottuva korpijuotti, jossa kasvaa varttuvaa kuusta ja koivua. 
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Korven kasvillisuus on tavanomaista kangaskorpien ja mustikkakorpien lajis-

toa.  

 

 

Lähdekorvenmäki–Loukkaanmäki 
 

Lähdekorvenmäen–Loukkaanmäen alue sijaitsee valtatie 4:n länsipuolella ja 

Luhtikylään vievän maantien pohjoispuolella. Se on jaettu luonnonolojen ja 

kasvillisuuden kuvauksessa kymmeneen osa-alueeseen (kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Lähdekorvenmäen–Loukkaanmäen osa-alueet 13–22. 
 

Osa-alue 13 

 

Osa-alueen koillisreunalla on ojitettu suo, joka on turvekangasta. Kenttäkerros 

on varpuvaltainen ja puustona on nuorta männikköä. Suon eteläpuolella on 

pieni kivennäismaan metsäkuvio, jonka kasvillisuus on tuoretta kangasta. Aro-

pellon pohjoispuolella on puustoltaan varttunutta kuusivaltaista sekametsää. 

Pellon reunalla ja sen läheisyydessä kasvaa jonkin verran haapaa. Kasvillisuus 
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on Aropellon pohjoispuolella tuoretta–lehtomaista kangasta. Kenttäkerroksen 

lajisto on kyseisille metsätyypeille tavanomaista. 

 

Aropellon ja sen eteläpuolisen toisen pellon välissä on metsäalue. Kalliomäellä 

ja sen juurella on puustoltaan varttunutta ja osin iäkästäkin metsää. Peltojen 

reunoilla pääpuulajina on kuusi ja mänty on runsaampi mäen laella. Sekapuuna 

kasvaa mm. koivua ja haapaa sekä vähän pihlajaa. Kasvillisuus vaihtelee pelto-

jen reunojen lehtomaisesta kankaasta mäen lakialueen kuivahkoon kankaaseen. 

Peltojen läheisyydessä on ojia, joiden varsilla on kostean lehdon lajistoa (mm. 

mesiangervo, hiirenporras, ojakellukka, rönsyleinikki, vuohenputki ja suokelt-

to). Kalliomäen lounaisrinteellä on jyrkänne, jonka tyvellä tavataan lehtolajeis-

ta mm. käenkaalia, sinivuokkoa, mustakonnanmarjaa ja näsiää. 

 

Osa-alue 14 

 

Osa-alueen metsät on hakattu kauttaaltaan. Alueen pohjoisosassa on taimikkoa 

ja nuorta kasvatusmetsää. Loukkaanmäen rinnemännikkö on hakattu siemen-

puuasentoon. Osa-alueen itäosassa on samoin taimikkoa ja nuorta kasvatusmet-

sää. Hakkuut ovat muuttaneet kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuutta niin, että 

metsätyypin määrittäminen on monin paikoin vaikeaa. Todennäköisesti osa-

alueen metsät ovat kuivahkoa ja tuoretta kangasmetsää. Hakatuilla alueilla on 

muutamia kalliopaljastumia ja osa-alueella on myös joitakin pieniä jyrkänteitä. 

Kalliomäkien väliset painanteet on ojitettu. Ojien varsilla on saattanut olla pai-

koin edustavaakin lehto- tai korpikasvillisuutta ennen hakkuita. Korpisorsimoa 

löydettiin yksi niukka, jäänneluonteinen esiintymä. 

 

Osa-alue 15 

 

Suurin osa tämän osa-alueen metsistä on hakattu. Osa-alueen länsiosassa on 

taimikkoa ja nuorta havupuuvaltaista kasvatusmetsää. Osa-alueen itäosaan on 

jätetty hakkuissa siemenpuita, joiden alle on kehittynyt taimikko. Kasvillisuus 

vaihtelee tuoreesta kuivahkoon kankaaseen. Kenttäkerroksen lajisto on tavan-

omaista, mm. puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa ja -kastikkaa, maitohorsmaa, 

kultapiiskua ja kangasmaitikkaa. 

 

Osa-alue 16 

 

Pääosa tästä osa-alueesta on nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää, jonka kas-

villisuus on kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Alueen keskiosassa on laajahko 

kalliopaljastumien alue. Osa-alueen luoteis- ja itäreunoilla on varttunutta seka-

puustoista kasvatusmetsää. Kasvillisuus on näillä kuvioilla tuoretta–lehto-

maista kangasta. Alueen itäpuolella on peltoa ja varsinkin pellon reunametsässä 

kasvaa sekapuuna nuorta haapaa. 

 

Osa-alue 17 

 

Osa-alueen lounaiskulmassa on ojitettu korpialue. Turvekankaalla kasvaa vart-

tunut puusto: kuusta, koivua, mäntyä ja haapaa. Kenttäkerroksen kasvisto on 

tavanomaista; ainoana huomionarvoisena lajina tavattiin tähtitalvikkia muuta-

ma yksilö. Korven koillispuolella on jyrkänne ja kalliomäki, joka käsittää suu-
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rimman osan osa-alueesta. Pienempiä jyrkänteitä on kalliomäen eteläreunalla. 

Mäellä on laajalti kalliopaljastumia ja sen puustona on nuorta männikköä (kuva 

9). Sekapuuna kasvaa mm. koivua, vähän harmaaleppää, raitaa ja pihlajaa sekä 

joitakin kuusia. Kenttäkerroksessa tavataan yleisiä kuivahkon kankaan lajeja, 

mm. puolukkaa, kanervaa, metsälauhaa, lampaannataa ja kangasmaitikkaa. 

 

 
Kuva 9. Nuorta kasvatusmännikköä kalliolla. 
 

Osa-alue 18 

 

Osa-alueella kasvaa laajalti kuusivaltaista, puustoltaan varttunutta sekametsää. 

Alueen keskiosissa on puustoltaan nuorempaa ja mäntyvaltaista metsää. Kas-

villisuus on pääasiassa tuoretta kangasta. Mäen tyvellä kasvillisuudessa on leh-

tomaisia piirteitä ja lajistoon kuuluvat mm. näsiä ja mustakonnanmarja. 

 

Lähdekorvenmäen lounaiskulmassa on jyrkänne, jonka tyvellä eli maantien 

reunalla kasvaa haapoja. Myös osa-alueen länsireunalla kasvaa haapaa ja muu-

ta lehtipuustoa ojan itäreunalla. Näiltä alueilta löydettiin usean haavan tyveltä 

liito-oravan jätöksiä. Lajin elinympäristö jatkuu maantien eteläpuolelle, jossa 

myös havaittiin jätöksiä. Lähdekorvenmäen länsiosassa tavattiin myös huo-

mionarvoinen harmaapäätikka todennäköisellä reviirillään. 

 

Osa-alue 19 

 

Lähdekorvenmäen etelä- ja keskiosa on nuorta kasvatusmetsää. Puusto on män-

tyvaltainen, sekapuuna kasvaa jonkin verran koivua ja kuusta. Alueella on joi-

takin kalliopaljastumia ja kasvillisuus vaihtelee tuoreesta kuivahkoon kankaa-

seen. Osa-alueen pohjoisosassa on varttunutta sekapuustoista metsää. Pääpuu-

laji on kuusi, mutta myös mänty, koivu ja haapa ovat melko runsaita. Kasvilli-
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suus on lähinnä tuoretta kangasta, joka kuitenkin lähenee alueen pohjoisreunal-

la lehtomaista kangasta. Osa-alueen koilliskulmassa on arvokkaaksi luontokoh-

teeksi rajattu alue, jossa on mm. lähde ja noro (ks. alaluku 3.1.2). Osa-alueen 

kaakkoisosassa on pieni ojittamaton suo, jossa tavataan rämeiden ja karujen 

korpien tyypillistä lajistoa: mm. juolukka, suopursu, tupasvilla, mustikka, puo-

lukka, pallosara, metsäkorte ja metsäalvejuuri. 

 

Osa-alue 20 

 

Loukkaanmäen itäosassa on kalliopaljastumia ja nuorta mäntyvaltaista metsää. 

Kenttä- ja pohjakerroksessa vallitsevat yleiset kuivahkon kankaan lajit. Mäen 

kaakkoisosassa on laajahko taimikkoalue. Moottoritien reunalla on pieniä hak-

kuualueita, nuorta mäntyvaltaista sekametsää sekä pieni peltokuvio. Louk-

kaanmäen koillisosassa on pieniä jyrkänteitä. Niiden pohjoispuolella on pen-

soittunut hakkuualue, jonka halki virtaa oja. Osa-alueen koillisosassa on kal-

liomäki, jossa kasvaa nuori mänty- ja muutamin paikoin kuusivaltainen puusto. 

Kasvillisuus on kuivahkoa tai tuoretta kangasta. 

 

Osa-alue 21 

 

Osa-alue on nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän mosaiikkia. Alueella on sekä 

kuusi- että mäntyvaltaisia kuvioita. Kasvillisuus on enimmäkseen tuoretta kan-

gasmetsää; ainoastaan kalliomäkien lakialueilla ja muutamilla kalliopaljastu-

milla vallitsevat kuivahkon kankaan lajit. Osa-alueella on pieni ojittamaton rä-

me, jota luonnehtivat mm. suopursu, juolukka ja tupasvilla. 

 

Osa-alue 22 

 

Teiden rajaamalla alueella on maa-ainesten otto- ja varastointitoimintaa sekä 

pieni lampi. Maantien varrella kasvaa nuorta sekapuustoista kasvatusmetsää. 

 

 

Turvesuo–Kaitajärvi 

 

Turvesuon–Kaitajärven alue sijaitsee valtatie 4:n länsipuolella ja Luhtikylään 

vievän maantien eteläpuolella. Se on jaettu luonnonolojen ja kasvillisuuden 

kuvauksessa viiteen osa-alueeseen (kuva 10). 

 

Osa-alue 23 

 

Osa-alueen pohjoispäässä on lampi ja rakennuksia. Pääosan alueesta muodos-

taa Turvesuo, joka on kauttaaltaan ojitettu. Suon eteläosan turvekankaan puus-

tona on varttunutta männikköä; alikasvoksena on vähän kuusta ja koivua (kuva 

11). Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. mustikka, puolukka, suopursu, 

juolukka, tupasvilla, metsäalvejuuri, kangasmaitikka, riidenlieko, variksenmar-

ja ja pallosara. Suon keskivaiheilla on avoimempaa, vielä muuttuma-asteella 

olevaa rämettä. Turvesuon pohjoisosan ruoho- ja mustikkavaltaisella turvekan-

kaalla on varttunut sekapuusta (myös koivua ja haapaa). Suon itäpuolella on 

kallioita ja matalia jyrkänteitä sekä lampi, jonka rannalla on rakennuksia. 
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Kuva 10. Turvesuon–Kaitajärven osa-alueet 23–27. 
 

Osa-alue 24 

 

Osa-alueen pohjoispäässä on rakennettu kiinteistö. Maantien ja mäenrinteen 

välissä kasvaa haapoja, joista muutaman tyveltä löydettiin liito-oravan jätöksiä. 

 

Osa-alueen muodostaa pohjois–etelä-suuntainen selänne. Sen pohjoisosa on 

sekapuustoista, mutta puulajisuhteiltaan vaihtelevaa varttunutta kasvatusmet-

sää. Kasvillisuus on lähinnä tuoretta kangasta. Osa-alueen keskivaiheilla on 

myös nuorta kuivahkon kankaan kasvatusmetsää ja paljon kalliopaljastumia. 

Alueen eteläosan muodostaa laaja taimikkoalue. Koko osa-alueella on matalia 

jyrkänteitä, joilla ei ole varsinaista kalliokasvillisuutta. 
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Kuva 11. Turvesuon eteläosaa. 
 

Osa-alue 25 

 

Osa-alueen länsireunalla on kuusivaltaista varttunutta kasvatusmetsää. Muu osa 

alueesta on lähinnä mäntyvaltaista tai sekapuustoista nuorta kasvatusmetsää. 

Kasvillisuus vaihtelee kuivahkosta tuoreeseen kankaaseen. Kenttäkerroksessa 

tavataan varpujen ohella mm. eri heinälajeja, kultapiiskua ja metsätähteä. Alu-

eella on muutama pieni kalliopaljastuma. Osa-alueen eteläreunalla on myös 

taimikko- ja avohakkuukuvioita. Muutama kosteapohjainen tai soistunut pai-

nanne on ojitettu. 

 

Osa-alue 26 

 

Lähes koko osa-alueen puusto on hakattu 2000-luvun aikana. Alueella on avo-

hakkuu- ja taimikkokuvioita sekä vähemmässä määrin nuorta mäntyvaltaista 

kasvatusmetsää. Varttunutta puustoa on ainoastaan Kaitajärven itärannalla, jos-

sa jyrkänteen laen kalliolla on rakennus. Toinen varttuneen puuston kuvio on 

Kaitajärven kaakkoispuolisella ojitetulla suolla. 

 

Osa-alueen maastoa luonnehtivat pienet kallioiset mäet ja lukuisat kalliopaljas-

tumat. Alue rajoittuu Kaitajärven rantaan noin 500 metrin matkalla. Osa-alueen 

kasvillisuudessa vallitsevat kuivahkon ja tuoreen kankaan lajit sekä hakkuualu-

eilla runsastuneet heinät ja maitohorsma. Tuoretta kangasmetsää on lähinnä 

kallioiden alarinteillä ja niiden välisissä painanteissa. Soistuneet painanteet on 

ojitettu. 
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Osa-alue 27 

 

Osa-alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa kalliomaastoa. Alueella vuorotte-

levat puustoltaan varttuneet havumetsäkuviot sekä hakkuualueille kehittyneet 

taimikko- ja nuoren kasvatusmetsän kuviot. Osa-alueen kaakkoispäässä on 

siemenpuuasentoon hakattu männikkö sekä laajalti taimikkoa. Kasvillisuus on 

koko alueella tuoretta kangasta ja kalliomäillä kuivahkoa kangasta. Kalliopal-

jastumia on monin paikoin. Muutama soistunut painanne on ojitettu. 

3.1.2 Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suo-

jeltujen luontotyyppien kriteerit. Osa-alueella 6 sijaitseva Kuokkasuonjärvi on 

vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama pienvesi, jonka luonnontilan vaarantaminen 

on kielletty. Kohteen rajaus on esitetty kuvassa 14. Järveä reunustaa kasvilajis-

toltaan tavanomainen räme. 

 

Selvitysalueen metsät ovat olleet tehokkaassa talouskäytössä. Varttunutta ja 

vanhaa metsää on jäljellä vain muutamia pieniä kuvioita. Alueelta erottui neljä 

muuta ympäristöä selvästi arvokkaampaa kohdetta, joita voidaan pitää paikalli-

sesti arvokkaina luontokohteita. 

 

 

Nakarinoja. Nakarinojan varsi on hakattu selvitysalueen kohdalla paljaaksi, 

mutta purojakson pohjoispäähän on jätetty hakkuuaukkojen ympäröimä 1,2 

hehtaarin laajuinen metsäsaareke (kuva 12). Saareke on puustoltaan varttunut-

ta, kuusivaltaista sekametsää. Puron ympäristössä on runsaasti kaatuneita puita 

ja myös kookkaita haapoja. Puro on metsäsaarekkeen kohdalla 1–2 metrin le-

vyinen, kivikkoinen ja luonnontilainen. Puron rinteillä on lehtomaisen kankaan 

ja tuoreen lehdon kasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. imikkä, sinivuokko, 

kevätlinnunherne, mustakonnanmarja, käenkaali ja mäkilehtoluste. Purouoman 

kosteapohjaisessa reunuksessa kasvaa mm. hiirenporrasta, lehtotähtimöä, rön-

syleinikkiä, korpikaislaa ja ranta-alpia. Uomassa on terttualpia ja kukkimatonta 

palpakkoa (luultavasti palleropalpakkoa). Puronvarsimetsikkö on liito-oravan 

elinympäristöä (alaluku 3.1.3). Metsiköstä on liito-oravalle sopiva kulkuyhteys 

kaakkoon Nakarinojan varren nuorta puustoa pitkin. 
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Kuva 12. Nakarinojan metsäalueen sijainti ja rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen raja 
on merkitty punaisella viivalla. 
 

 

Kupero-oja. Nakarinmäen alueen etelärajalla virtaavan Kupero-ojan varsi on 

lähes koko matkalla nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Selvitysalueen kulmassa 

puroa reunustaa kuitenkin noin sadan metrin matkalla varttunut lehtomaisen 

kankaan kuusikko, jonka pinta-ala on noin 0,9 hehtaaria (kuva 13). Runsaan 

metrin levyinen puro virtaa tässä kohdin syvällä vanhassa puronotkelmassa. 

Notkelman rinteillä on lehtolajistoa. Päijät-Hämeessä harvinaisen jänönsalaatin 

lisäksi kasvilajistoon kuuluvat mm. imikkä, sinivuokko, kevätlinnunherne, 

mustakonnanmarja, mustaherukka, lehtokorte ja lehtotesma. Kohteen pesimä-

linnustoon kuuluivat kesällä 2013 mm. pyy (poikue), peukaloinen ja pyrstötiai-

nen (Jussi Mäkisen ilmoittama pesä). Kupero-ojan varrella kasvaa useita kook-

kaita haapoja. Alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi, mutta liito-oravan 

jätöksiä ei keväällä 2013 löytynyt. 
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Kuva 13. Kupero-ojan metsäalueen sijainti ja rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen raja 
on merkitty punaisella viivalla. 
 

 

Kivikolunjärven kalliometsäalue. Selvitysalueen etelärajalla sijaitseva Kivi-

kolunjärvi on hehtaarin laajuinen, rannoiltaan soistunut metsäjärvi. Järven ete-

lärannalla on yksi rakennus, mutta muutoin järvi on luonnontilainen. Järven 

pohjoisrannalla on toistakymmentä metriä korkea kalliojyrkänne, jonka laella 

on varttunutta, osin vanhaakin kalliomännikköä. Kallion laki on laajalti jäkälä-

peitteinen. Kallioalue jatkuu loivapiirteisenä harjanteena pohjoiseen ja puusto 

muuttuu kuusivaltaiseksi. Puusto on varttunutta ja lahopuuta on melko runsaas-

ti. Harjanteen laki on tuoretta kangasta (MT), mutta itärinteellä on lehtomaista 

kangasta (OMT). Rinteen kasvilajistoon kuuluvat mm. kevätlinnunherne, kelta-

talvikki, metsämaarianheinä ja rauhoitettu valkolehdokki. Pesimälinnustoon 

kuuluu vanhoja metsiä suosiva puukiipijä. Metsäalueen länsireunassa havaittiin 

toukokuussa myös ukkometso. 
 

Kivikolunjärven metsäalue (kuva 14) täyttää METSO-ohjelman valintaperus-

teet. Metsä, kallioalue ja pikkujärvi muodostavat yhdessä hyvin säilyneen, mo-

nipuolisen luontoalueen. Alue on hakkuuaukkojen ja nuorten metsien ympä-

röimä. 
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Kuva 14. Kivikolunjärven kalliometsäalueen sijainti ja rajaus (vihreä viiva). Selvitys-
alueen raja on merkitty punaisella viivalla. Kivikolunjärven luoteispuolella sijaitseva 
Kuokkasuonjärvi on vesilain mukainen suojeltu vesiluontotyyppi. 

 

 

Lähdekorvenmäki. Lähdekorvenmäen ja Loukkaanmäen välisellä pohjoisrin-

teellä on pohjaveden purkautumiskohta tai -kohtia. Lähteestä saa alkunsa noro, 

joka laskee pohjoiseen kohti peltoa. Noron varrella on puustoltaan varttunutta 

kuusikkoa, joka on soistunut. Korpinotkon lajisto on melko tavanomaista, mm. 

metsäalvejuurta, hiirenporrasta, riidenliekoa, mustikkaa ja metsäkortetta sekä 

lähteisyyttä ilmentävinä lajeina suokelttoa, huopaohdaketta ja leskenlehteä. 

Lähde ja noro ovat vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia kohteita. Paikallisesti 

arvokkaaksi luontokohteeksi rajatulla alueella (kuva 15) havaittiin pyy. Alueen 

pohjoisreunalta löydettiin liito-oravan jätöksiä keväällä 2013 (Jussi Mäkinen). 
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Kuva 15. Lähdekorvenmäen arvokkaan luontokohteen sijainti ja rajaus (vihreä viiva). 
Selvitysalueen raja on merkitty punaisella viivalla. 

 

3.1.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Nakarinojan varsi varmistui toukokuun maastokäynnillä liito-oravan elinympä-

ristöksi. Toinen lajin elinympäristö todettiin Lähdekorvenmäen länsi–lounais-

puolella. Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden 

(ainakin pohjanlepakko ja viiksisiipat) esiintyminen selvitysalueella arvioitiin 

mahdolliseksi. Lepakoiden havainnointi tai selvittäminen ei kuulunut vuoden 

2013 luontoselvityksen työohjelmaan. Selvitysalueella on myös kirjoverkko-

perhoselle sopivia elinympäristöjä. Lumme- ja sirolampikorennon esiintyminen 

on mahdollista Kuokkasuonjärvellä ja Kivikolunjärvellä. Molemmista lajeista 

on tehty havaintoja (Jussi Mäkinen) lähialueen muilta lammilta. 

 

Liito-orava (Pteromys volans) on varttuneiden kuusivaltaisten metsien laji, jo-

ka on taantunut viime vuosikymmeninä lähinnä metsätalouden seurauksena. 

Liito-oravan jätöksiä löydettiin 15.5.2013 Nakarinojan varrelta kahden ison 

haavan ja yhden ison kuusen tyveltä (kuva 17). Liito-oravan elinympäristöksi 

hyvin sopivaa metsää on lisäksi Nakarinmäen eteläpuolella Kovero-ojan varrel-

la. Liito-oravan jätöksiä ei täältä kuitenkaan löytynyt. Molemmat liito-oravalle 
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hyvin sopivat metsäkuviot on rajattu muiden luontoarvojensa puolesta arvok-

kaiksi luontokohteiksi. 

 

Nakarinmäeltä on aiempi tieto liito-oravasta (ympäristöhallinnon Hertta-

tietojärjestelmä). Vanha havaintopaikka (kuva 17) soveltuu nykyisin huonosti 

liito-oravan elinympäristöksi, sillä metsäkuvion ylispuusto on poistettu ja met-

sä on nuorta. Kolopuita tai liito-oravalle hyvin sopivia ruokailupuita ei ole jäl-

jellä. 

 

Liito-oravan jätöksiä löydettiin (Jussi Mäkinen) 26.4.2013 Lähdekorven pellon 

reunalta yhden haavan tyveltä. Havaintopaikan läheisyydessä on kolopuita, jo-

ten alueella saattaa olla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Liito-

oravan jätösten havaintopaikka on merkitty kuvaan 17. 

 

Luhtikylään johtavan maantien molemmin puolin kasvaa haapoja Lähdekor-

venmäen länsiosan kohdalla. Liito-oravan jätöksiä löydettiin toukokuussa seit-

semän haavan tyveltä. Kaikkia alueen puita ei voitu lintulaskennan yhteydessä 

tarkistaa. Liito-oravan pesäpuita ei todettu, mutta todennäköisesti alueella on 

kolopuita tai risupesiä, joita liito-orava käyttää. Kuvaan 16 on rajattu puuston 

ja jätöslöytöjen perusteella todennäköinen liito-oravareviirin ydinalue. 

 

 
Kuva 16. Lähdekorvenmäen länsi–lounaispuoleinen liito-oravan elinympäristö (vihreä 
viiva). Selvitysalueen raja on merkitty punaisella viivalla. 
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Selvitysalueella ei vuoden 2013 luontoselvityksen perusteella arvioida olevan 

liito-oravan lisäksi muiden luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittamien uhanalais-

ten lajien tai 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä. 

 

Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Havaituista 

kasvilajeista valkolehdokki on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu. Jänönsa-

laatti, korpisorsimo ja mäkilehtoluste ovat Päijät-Hämeen eteläosissa melko 

harvinaisia tai vain paikoitellen tavattavia lajeja (havaintopaikat on merkitty 

kuvaan 17).  

 

Selvitysalueen lintulaskennoissa tehtiin pesintään viittaavia havaintoja 49 lintu-

lajista, joista suurin osa oli tavanomaisia metsälintuja. Huomionarvoisia lintu-

lajeja (ks. luku 2) tavattiin seitsemän. Näistä metso on Suomessa silmälläpidet-

tävä (NT) ja Päijät-Hämeen eteläosissa alueellisesti uhanalainen (RT). Teeri ja 

sirittäjä ovat koko maassa silmälläpidettäviä lajeja (Rassi ym. 2010). Metso ja 

teeri, samoin kuin harmaapäätikka, kehrääjä, pyy ja pikkulepinkäinen, ovat 

EY:n lintudirektiivin liitteen I lajeja. 

 

Huomionarvoisia lintulajeja käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

Selvitysalueen pesimälinnustoon kuuluvat lisäksi vuoden 2013 lintulaskentojen 

perusteella mm. idänuunilintu (1 reviiri), kanahaukka (pesälöytö), kulorastas (3 

reviiriä), käki (3 reviiriä), leppälintu (5 reviiriä), metsäviklo (2 reviiriä), peuka-

loinen (5 reviiriä), puukiipijä (6 reviiriä), pyrstötiainen (pesälöytö) ja tiltaltti (7 

reviiriä). 

 

Harmaapäätikka (Picus canus) suosii elinympäristöinään lehtomaisia lehti- ja 

sekametsiä. Se on eteläinen laji, jota tavataan harvakseltaan Etelä- ja Keski-

Suomessa. Lähdekorvenmäen ympäristössä oli lajin reviiri, sillä huhtikuun lo-

pulla havaittiin laajalla alueella kiertelevä soidintava lintu ja toukokuussa soi-

dintava lintu mäen länsireunalla. Harmaapäätikka on EY:n lintudirektiivin liit-

teen I laji. Sen nykykannaksi Suomessa on arvioitu 3000–4000 paria (Valkama 

ym. 2011). 

 

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) pesii mäntykankailla, harjuilla ja kallioil-

la. Se on hämärä- ja yöaktiivinen laji, jonka havaitsee helpoimmin koiraan su-

risevan soidinäänen perusteella. Suomen kehrääjäkannan kooksi on arvioitu 

noin 4000 paria (Valkama ym. 2011). Selvitysalueella tehtiin kaksi kehrääjä-

havaintoa moottoritien länsi- ja kaksi havaintoa itäpuolelta. Tien itäpuoliset 

havainnot saattoivat koskea samaa yksilöä. Kehrääjä on EY:n lintudirektiivin 

liitteen I laji. 

 

Metso (Tetrao urogallus) suosii vanhoja havumetsiä, mutta esiintyy myös eri-

ikäisillä kalliomaastojen ja rämeiden pilkkomilla metsäalueilla. Metso on taan-

tunut ja sen noin 300 000 parin kanta (Valkama ym. 2011) on arvioitu Suomes-

sa silmälläpidettäväksi. Metso on lisäksi Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalai-

nen ja EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. Metsosta tehtiin useita havaintoja eri 

puolilla aluetta. Kaikki havainnot koskivat yksinäistä ukkometsoa tai koppeloa. 

Kallioalueilta ja metsäautoteiltä löydettiin lisäksi metson jätöksiä, joista osa 

ehkä oli talvisia. Kärmekalliolta löydettiin kesäkuun alussa myös metson mu-

napesä (Rauno Kosonen, suull. ilm.). Selvitysalueella ei todettu lajin soidin-
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paikkaa (soidinvaihe oli ohi selvitystyön alkaessa). Metsokannan suuruus jäi 

epäselväksi, mutta havaintomäärien perusteella alueella elää pieni, todennäköi-

sesti muutamia ukkometsoja ja koppeloita käsittävä metsokanta. 

 

 
Kuva 17. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat selvitysalueella vuonna 2013 (pu-
naisella linnut, vihreällä muut lajit). Karttaan on merkitty myös vanha liito-oravan löytö-
paikka, joka ei enää vaikuttanut lajille sopivalta. 

 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) pesii erilaisissa puoliavoimissa ympäris-

töissä, kuten pensoittuneilla tai metsittyvillä niityillä ja pelloilla sekä hakkuu-

alueilla ja taimikoissa. Lajin kanta Suomessa vaihtelee suuresti, mutta nyky-

kannaksi on arvioitu 50 000–80 000 paria (Valkama ym. 2011). Pikkulepinkäi-

nen on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. Yksi lajin reviiri havaittiin hakku-

alueen reunalla moottoritien länsipuolella. 
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Pyy (Bonasa bonasia) esiintyy eri-ikäisissä, usein kuusivaltaisissa metsissä, 

joissa kasvaa tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. Pyy on toiseksi 

runsain metsäkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu (Valkama ym. 

2011) yli puoli miljoonaa paria. Pyystä tehtiin toistakymmentä reviiriin viittaa-

vaa havaintoa eri puolilla selvitysaluetta. Lisäksi tavattiin yksi poikue. Todelli-

nen pyykanta saattaa olla jonkin verran suurempi, sillä lajin vilkkain soidin-

kausi oli ohi lintulaskentojen alkaessa. Pyy on EY:n lintudirektiivin liitteen I 

laji. 

 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) pesii Suomen etelä- ja keskiosissa suosien 

valoisia ja reheviä lehti- tai sekametsiä. Laji on taantunut viimeisten vuosi-

kymmenten aikana ja sen nykykannaksi maassamme arvioidaan (Valkama ym. 

2011) 100 000–200 000 paria. Taantumisensa vuoksi sirittäjä on luokiteltu 

(Rassi ym. 2010) maassamme silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Selvitysalueel-

la todettiin viisi lajin reviiriä, joista kolme oli Kärmekallion kaakkoisrinteellä. 

 

Teeri (Tetrao tetrix) pesii erilaisissa metsissä ja soilla lähes koko maassa. Soi-

timella teeriä näkee yleisesti avoimilla paikoilla, mm. pelloilla. Laji on runsain 

metsäkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu noin 700 000 paria (Val-

kama ym. 2011). Teeri on maassamme silmälläpidettävä (NT) laji, EY:n lintu-

direktiivin liitteen I laji sekä Suomen kansainvälinen vastuulaji. Ainakin kaksi 

teerikukkoa soidinteli toukokuussa Hirvinoron itäpuolisella kallioalueella. Tee-

ren soitimen huippuvaihe oli tuolloin jo ohi, joten soidinpaikalle kerääntyvien 

koiraiden ja naaraiden määrä jäi epäselväksi. Moottoritien länsipuolisella alu-

eella havaittiin teeriä kaksi koirasta ja yksi naaras. 

 

3.2  ORIMATTILA, PENNALA 

 

Pennalan selvitysalueeseen kuuluu logistiikkakeskuksen länsipuolinen alue ja 

siitä etelään Porvoonjoen varteen ja Haikulaan ulottuva alue (kuva 18). Selvi-

tysalueen pinta-ala on 495 hehtaaria.  

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-orava ja pesimälinnusto 30.4. ja 15.–

16.5.2013 (Jussi Mäkinen), kasvillisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat luonto-

kohteet 30.8.2013 (Esa Lammi). Suurin osa alueesta sisältyy vuosina 2001–

2002 tehtyyn Pennalan–Pasinan osayleiskaavan luontoselvitykseen (Plattonen 

2001, 2002). 
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Kuva 18. Pennalan länsiosan selvitysalueen sijainti ja rajaus. 

 

3.2.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Pennalan selvitysalue kuuluu Porvoonjokivarren viljelyalueeseen. Viljelykäy-

tössä olevaa peltoa on noin 130 hehtaaria eli neljäsosa koko selvitysalueesta. 

Muu alue on metsämaastoa. Selvitysalueen itäosassa on eteläkaakkoon suun-

tautuva Jokimäen kallioharjanne, jonka huippu kohoaa noin 40 metriä peltojen 

yläpuolelle. Länsiosassa on matalampi Mäyrämäen kallioharjanne. Muu alue 

on alavaa; korkeusvaihtelut ovat kymmenen metrin luokkaa. 

 

Alueen kallioperä on graniittia (Geologian tutkimuskeskus 1997a), joka on ha-

pan ja ravinneköyhä kivilaji. Tämä näkyy kallioalueiden kasvillisuudessa, joka 

koostuu tavanomaisista, niukkaravinteisilla kasvupaikoilla toimeen tulevista la-

jeista. Kalliomäkien moreenipeitteisillä alarinteillä on paikoin hieman vaateli-

aampaa kasvilajistoa, mutta varsinaiset lehdot puuttuvat niistäkin. Maaperä on 

suurimmaksi osaksi savea, joka vaihtuu kalliomäkien alarinteillä hiekkamo-

reeniksi (Geologian tutkimuskeskus 1997b). Turvemaita alueella ei ole ollen-

kaan ja myös lammet, järvet ja luonnontilaiset purot puuttuvat. Peltojen reuna-

metsät ovat vettä pidättävän savikerroksen ansiosta monin paikoin kosteita ja 

hieman soistuneitakin. Soistuneet metsäkuviot on ojitettu. Alueen pintavedet 
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kulkeutuvat pelto-ojien kautta Porvoonjokeen. Selvitysalueella ei ole tärkeitä 

pohjavesialueita (Mäyränpää & Rihkavuori 2012). 

 

Pennalasta Viljaniemeen johtava Rautamäentie kulkee peltojen reunustamana 

selvitysalueen keskiosan läpi. Muut tiet ovat pieniä tilusteitä. Alueella on vain 

muutama asuinrakennus, joista useimmat kuuluvat maatiloihin. Selvitysalueen 

itäreunassa on voimajohto. 

 

Pennalan selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen maisemalliseen suuralueeseen, ete-

läisen rannikkomaan maisemamaakuntaan ja Uudenmaan peltolakeuden mai-

semaseutuun (Raivo 1999). Tarkemmassa maakunnallisten maisematyyppien 

jaossa (Aarrevaara ym. 2007) selvitysalue on Porvoonjoen viljelyseutua. Selvi-

tysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu-

ja maisema-alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (Aarrevaara 

ym. 2007, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

 

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa kuuteen osa-alueeseen (kuva 19). Osa-aluejako perustuu kasvil-

lisuuden lisäksi pinnanmuotoihin ja maankäyttöön.  

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alue käsittää Jokimäen kallioalueen ja sen eteläpuolisen, samaan muodos-

tumaan kuuluvan kalliomäen. Alue on suurimmaksi osaksi eri-ikäistä nuorta ta-

lousmetsää. Logistiikkakeskukseen rajoittuvalla itärinteellä on viiden metrin 

korkuista koivuvaltaista puustoa ja Jokimäen laella on myös usean hehtaarin 

laajuinen vesoittunut hakkuuaukko. Parhaiten säilyneet metsäkuviot ovat alu-

een eteläosassa sekä Jokimäen pohjois- ja länsirinteessä. Eteläpään kallionlaki 

on varttunutta, mutta hieman harvennettua männikköä. Runsaimpia kasveja 

ovat puolukka, mustikka, kanerva, lampaannata sekä poronjäkälät ja isohirven-

jäkälä (kuva 20). Kallion rinteet on aikanaan hakattu ja niissä kasvaa nykyisin 

lähes kymmenmetristä koivua ja istutusmännikköä. Kallion itärinteellä on voi-

majohtoaukea, jonka pohjoispäässä Kytöniityn eteläpuolella kasvaa useita 

kymmeniä pylväsmäisiä katajia. Suurimmat katajat ovat yli viisi metriä korkei-

ta. 

 

Jokimäen pohjoisrinteellä on noin 40 vuoden ikäistä kuivahkon (VT) ja tuoreen 

kankaan (MT) männikköä, joka muuttuu alempana rinteellä varttuneeksi tuo-

reen kankaan kuusikoksi. Myös Jokimäen länsirinteellä on varttunutta kuusik-

koa. Rinteellä kasvaa pieninä laikkuina myös lehtomaisen kankaan (OMT) la-

jistoa. Jokimäen luoteisrinteen pieni lehtomainen laikku (Plattonen 2001) on 

suurimmaksi osaksi hakattu ja se kasvaa muutaman metrin mittaan varttunutta 

tiheää koivikkoa. Lehtokasveista on jäljellä mm. kevätlinnunhernettä, suden-

marjaa, lehtokuusamaa ja nuokkuhelmikkää. Merkittävänä luontokohteena alu-

etta ei voida enää pitää. 
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Kuva 19. Pennalan osa-alueet 1–6. 
 

 
Kuva 20. Jäkälikköistä kalliomännikköä osa-alueen 1 eteläosasta. 
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Osa-alue 2 

 

Osa-alueeseen kuuluvat logistiikkakeskuksen pohjoispuolinen peltokuvio sekä 

Jokimäen rinteen ja jokivarren peltojen väliset alavat metsäkuviot. Pellon poh-

joispuolinen metsäkaistale on hakattu paljaaksi kymmenisen vuotta sitten. 

Hakkuulle on jätetty muutama mänty ja koivu, mutta muuten se on viisimetri-

seksi varttunutta tiheäpuustoista koivikkoa. Aluskasvillisuudessa on tuoreen 

kankaan (MT) lajistoa. Jokimäen rinteen länsipuolinen metsä on tiheään ojitet-

tua korpea, jonka puusto on varttunutta–vanhaa kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa 

koivua ja alueen eteläosassa myös järeitä haapoja. Kuvio on selvitysalueen laa-

jin, hyvin säilynyt metsälaikku ja sen linnusto on poikkeuksellisen edustava. 

Metsäalue on vanhan puustonsa ja edustavan linnustonsa ansiosta paikallisesti 

arvokas luontokohde (ks. alaluku 3.2.2). Metsäalueen läntisin, muuta aluetta 

kuivempi reuna on hakattu ja se kasvaa nuorta lehtipuuvesakkoa. 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alueella vuorottelevat pellot ja nuoret metsät. Alueen keskellä on metsäi-

nen Mäyrämäen kallioharjanne. Mäyrämäen itä- ja koillispuolinen alue on pää-

osin viljelykäytössä olevaa peltoa. Peltoalueiden väliin jää 200 metrin levyinen 

metsäkaistale, jonka läpi virtaa Noringinoja-niminen puro. Noringinoja on kai-

vettu suoraksi. Ympäristön metsä on ojitettua korpea, jossa on ruoho- ja heinä-

korven sekä lehtokorven kasvillisuutta: mm. käenkaalia, mesiangervoa, lehto-

tesmaa ja metsäalvejuurta. Puusto on varttuvaa kuusta ja mäntyä. Myös osa-

alueen itäisin, Jokimäen kallioharjanteeseen rajoittuva reuna on samantyyppistä 

ojitettua korpea. 

 

Peltojen reunustamat metsäniemekkeet osa-alueen pohjoispäässä ovat nuorta 

koivuvaltaista ja mäntyvaltaista tuoreen kankaan (MT) sekametsää. Koko Mäy-

rämäen länsipuolinen metsäalue on hakkuuaukeaa ja hyvin nuorta, hakkuulle 

kasvanutta koivuvesakkoa (kuva 21). Varttuneempaa tuoreen kankaan seka-

metsää on jäljellä ainoastaan Aittomäen tilakeskuksen ympäristössä. Tuoreella 

hakkuuaukealla Mäyrämäen länsipuolella kasvoi runsas esiintymä silmälläpi-

dettävää huhtakurjenpolvea (ks. alaluku 3.2.3). 

 

Mäyrämäen kallioalueen eteläosassa on tehty avohakkuita, mutta muu kallio-

alue on varttunutta männikköä ja mäntyvaltaista sekametsää. Puustoa on pai-

koin harvennettu. Aluskasvillisuutena on selvitysalueen muiden kallioalueiden 

tavoin kuivahkon kankaan lajistoa, kuten puolukkaa, kanervaa, kultapiiskua ja 

metsätähteä. Myös jäkäläpeitteisiä alueita on runsaasti. Reunaosien hakkuu-

aloilla kasvaa nuoria mäntyjä ja koivuja. 
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Kuva 21. Mäyrämäen länsipuolinen metsäalue on suurimmaksi osaksi hakkuuaukeaa. 

 

Osa-alue 4 

 

Rautamäentien ja Porvoonjoen väliin jäävä osa-alue, jonka pohjoisreuna on 

peltoa. Muu osa-alue on tehokkaassa talouskäytössä ollutta metsää, josta suurin 

osa on hakattu 2000-luvun puolella. Varttunutta metsää on jäljellä vain alueen 

kaakkoiskulmassa, jossa on pieni tien ja pellon väliin jäänyt laikku tuoreen 

kankaan (MT) kuusisekametsää. Puustoltaan hieman vanhempaa kuusiseka-

metsää on myös Välimaan tilakeskuksen eteläpuolella. Koko muu alue on ve-

soittunutta hakkuuta, taimikkoa tai voimakkaasti harvennettua, varttuvaa kuu-

si–koivusekametsää. Vallitseva metsätyyppi on tuore kangasmetsä, kosteim-

milla paikoilla lehtomainen kangas (OMT). Kosteimmat metsäalueet on ojitet-

tu. 

 

Osa-alue 5 

 

Selvitysalueen läpi kulkevan voimajohdon ja Junnolan tilakeskuksen välinen 

osa-alue on puolittain peltoa, puolittain metsää. Metsäalueen pohjoispuolisko 

on hakattu. Siitä osa on nuorta, koivuvaltaista sekametsää. Luoteisin pää on ve-

soittumassa olevaa hakkuuaukkoa. Junnolan itäpuolinen metsäalue sitä vastoin 

on viimeaikaisilta hakkuilta säästynyttä varttunutta kuusimetsää. Noin 15 heh-

taarin laajuinen metsäkuvio on pääosin lehtomaista kangasta (OMT). Lehto-

kasveista lajistoon kuuluvat imikkä, sudenmarja ja kevätlinnunherne, mutta 

niiden esiintymät ovat niukkoja. Kosteimmissa painanteissa kasvaa valkovuok-

koa ja hiirenporrasta. Alueen keskellä kasvaa järeitä haapoja. Kuusimetsän ete-

läpuolella on istutettua männikköä. Peltoon ja maantiehen rajautuvat reunat 

ovat vesoittunutta hakkuuaukkoa. 
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Osa-alue 6 

 

Selvitysalueen itäisin osa-alue kuuluu samaan kallioharjanteeseen kuin Joki-

mäki, mutta maasto on loivapiirteisempää kallionlakien noustessa noin 20 met-

riä ympäristön peltoja korkeammalle. Kallioalue on metsäpeitteinen ja avokal-

liota on vain vähän. Puusto on hakattu lähes koko osa-alueelta, joka on nykyi-

sin 5–10 metrin mittaista tuoreen kankaan (MT) koivikkoa ja mäntytaimikkoa. 

Siemenpuiksi on jätetty lähinnä yksittäisiä mäntyjä, mutta niistäkin osa on hil-

jattain kaadettu. Varttuneempaa puustoa on jäljellä enää osa-alueen eteläreu-

nassa, jossa on varttuvaa tuoreen kankaan sekametsää ja varttuvaa männikköä. 

Osa-alueen keskellä on hevostilana toimiva tilakeskus. 

 

3.2.2 Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit tai jotka olisivat vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoit-

tamia pienvesiä. Alueelta ei löydetty myöskään Suomessa uhanalaisia tai sil-

mälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b) tai metsälain 10 §:n mu-

kaisia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

 

 

Jokimäen vanha metsä. Jokimäen länsipuolen ojitettu korpialue (kuva 22) on 

varttunutta ja vanhaa kuusivaltaista metsää. Alueen linnusto on poikkeukselli-

sen edustava, sillä siihen kuuluu useita Päijät-Hämeessä harvinaisia vanhan 

metsän lajeja. Kevään 2013 maastokäynneillä (Jussi Mäkinen) paikalla havait-

tiin mm. varpuspöllö, pohjantikka (pesivä pari), pyy, peukaloinen, pikkusieppo, 

puukiipijä, kuusitiainen ja järripeippo (reviiri). Elokuussa 2013 metsäalueen 

reunasta löytyi myös metson sulka. 

 

Jokimäen metsäalue on ojitettu useita vuosikymmeniä sitten. Ojat ovat kuivat-

taneet aluetta, ja korpi on saanut kangasmetsän piirteitä. Ojien varsilla on jäl-

jellä vielä ruoho- ja heinäkorpien ja lehtokorpien lajistoa, mm. metsäalvejuurta, 

hiirenporrasta, leskenlehteä, rönsyleinikkiä, mesiangervoa ja karhunputkea. 

Melko harvinaista kaiheorvokkiakin löytyi pieni esiintymä. Alueen kuivemmat 

osat ovat lehtomaista kangasta (OMT). 

 

Puusto on melko vanhaa ja osa kuusista on järeitä. Pystyyn kuivuneita kuusia, 

maapuita ja muuta lahopuuta on runsaasti, mikä tekee metsästä aarnimaisen. 

Alueen eteläosassa kasvaa järeitä haapoja, jotka ovat kolopesijöiden käyttämiä 

ja sopisivat hyvin myös liito-oravan ruokailu- ja pesäpuiksi. Liito-oravaa ei 

alueelta tavattu keväällä 2013. Jokimäen vanha metsä arvioitiin paikallisesti 

arvokkaaksi luontokohteeksi. Alue täyttää METSO-ohjelman valintaperusteet 

(Ympäristöministeriö 2008) ja on linnustonsa puolesta erittäin arvokas. Rajatun 

alueen pinta-ala on 12 hehtaaria. Alue rajautuu lännessä peltoon ja hakkuuauk-

koon, idässä nuorempaan rinnemetsään ja kasvatusmännikköön. 
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Kuva 22. Jokimäen vanhan metsän sijainti ja rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen raja 
on merkitty punaisella viivalla. 
 

3.2.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Liito-oravaa ei tavattu projektikoordinaattori Jussi Mäkisen keväällä 2013 te-

kemissä inventoinneissa. Selvitysalueella on kaksi liito-oravan elinympäristök-

si hyvin sopivaa metsikköä (varttuneita kuusikoita, joissa kasvaa myös haapaa 

ja muuta lehtipuustoa). Kumpikaan niistä (osa-alueen 2 eteläosa, osa-alueen 5 

keskiosa) ei ollut lajin asuttamia vuonna 2013. Kummaltakaan kohteelta ei 

myöskään ole aiempia tietoja liito-oravan esiintymisestä. Lähin tunnettu liito-

oravan elinalue on Kuivistonmäellä osa-alueen 6 koillispuolella (ympäristöhal-

linnon Hertta-tietojärjestelmä).   

 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden (ainakin 

pohjanlepakko ja viiksisiipat) esiintyminen selvitysalueella arvioitiin mahdolli-

seksi. Lepakoiden havainnointi ei ollut mahdollista luontoselvityksen maasto-

käynneillä, jotka tehtiin päivällä. 

 

Selvitysalueelta ei ollut ennestään tiedossa luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoit-

tamien uhanalaisten lajien tai 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien 
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esiintymiä, eikä niitä todettu myöskään vuoden 2013 luontoselvityksissä. Alu-

eella ei arvioitu olevan em. lajeille tärkeitä kohteita tai elinympäristöjä. 

  

Pennalan selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia kasvilajeja. Mäyrämäen lähel-

tä löydetty huhtakurjenpolvi on silmälläpidettävä (NT) laji. Päijät-Hämeen ete-

läosissa harvinaista mäkilehtolustetta kasvaa muutaman neliömetrin alalla Jo-

kimäen kallioalueen etelärinteellä (kuva 23).  

 

Huomionarvoisia lintulajeja (ks. luku 2) tavattiin viisi. Näistä metso on Suo-

messa silmälläpidettävä ja Päijät-Hämeen eteläosissa alueellisesti uhanalainen 

ja teeri koko maassa silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010) laji. Ne molemmat, ku-

ten myös pyy, palokärki ja pikkulepinkäinen ovat EY:n lintudirektiivin liittees-

sä I mainittuja lajeja. Elokuun lopussa tehdyllä maastokäynnillä alueelta tavat-

tiin myös kaksi hiirihaukkaa. Ajankohdan vuoksi pesintää ei voitu varmistaa. 

Hiirihaukka on Suomessa vaarantunut (VU) laji. Huomionarvoisten lintulajien 

havaintopaikat on merkitty kuvaan 23. 

 

 
Kuva 23. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat Pennalan selvitysalueella vuonna 
2013 (punaisella linnut, vihreällä kasvilajit). 

 

 

Huhtakurjenpolvi (Geranium bohemicum) on paloalueille erikoistunut kasvi-

laji. Sen siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä vuosikymmeniä ja itävät 

vasta riittävän ”lämpökäsittelyn” jälkeen. Kirjallisuustietojen mukaan siemenet 
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itävät tulen käsittelemillä alueilla, mutta nykyisin huhtakurjenpolvea tavataan 

lähinnä hakkuualoilta ja metsäautoteiden varsilta, joissa aurinko on päässyt 

paahtamaan kasvitonta maanpintaa. Huhtakurjenpolvi on yksivuotinen kasvi ja 

se on esiintymisessään hyvin oikukas. Laji on Suomessa silmälläpidettävä 

(NT). Päijät-Hämeestä tunnetaan viime vuosikymmeniltä noin 25 löytöä, jotka 

ovat yleensä käsittäneet vain muutamia tai muutamia kymmeniä kukkivia ver-

soja (Vauhkonen 2003).  

 

Huhtakurjenpolvea kasvoi elokuussa 2013 runsaasti Mäyrämäen luoteispuoli-

sella hakkuuaukealla (kuva 23). Noin puolen hehtaarin laajuisella alueella oli 

yli 200 yksilöä, joista useimmat olivat kukkivia. Kasveja oli lähinnä metsäko-

neen mylläämillä paikoilla, joissa muuta kasvillisuutta oli hyvin vähän (kuva 

24). Yksi kukkiva huhtakurjenpolvi löydettiin kesällä 2001 selvitysalueen ha-

katusta kalliorinteestä nykyisen logistiikkakeskuksen eteläpuolelta. Seuraavana 

vuonna lajia ei enää tavattu (Plattonen 2001, 2002). Huhtakurjenpolvi häviää 

myös Mäyrämäen kasvupaikalta hakkuuaukean pensoittuessa. Kasvupaikkaa ei 

ole tarpeen rajata erityiskohteeksi huhtakurjenpolven harvinaisuudesta huoli-

matta. 

 

 
Kuva 24. Harvinaisen huhtakurjenpolven kasvupaikka sijaitsee hakkuuaukealla. 

 

 

Metso (Tetrao urogallus) suosii vanhoja havumetsiä, mutta esiintyy myös eri-

ikäisillä kalliomaastojen ja rämeiden pilkkomilla metsäalueilla. Metso on taan-

tunut ja sen noin 300 000 parin kanta (Valkama ym. 2011) on arvioitu Suomes-

sa silmälläpidettäväksi. Metso on lisäksi Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalai-

nen ja EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. Metsosta tehtiin kaksi havaintoa Jo-

kimäellä: keväällä kalliolta löytyi metson jätöksiä ja elokuussa metson sulka. 

Samalla paikalla havaittiin metsopoikue kesällä 2002 (Plattonen 2002). 
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Palokärki (Dryocopus martius) on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka 

suosii vanhoja havu- ja sekametsiä. Lajin keskikannaksi Suomessa on arvioitu 

30 000–50 000 paria (Valkama ym. 2011). Elokuussa 2013 palokärki havaittiin 

sekä Junnolan metsäalueella (osa-alue 5) että Jokimäellä. Palokärjet ovat paik-

kalintuja, mutta ne liikkuvat melko laajalla alueella, ja myös pesäpaikat voivat 

vaihdella vuodesta toiseen. Tiira-lintutietopalvelussa on alueelta myös pesimä-

aikaisia palokärkihavaintoja. 

 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) pesii erilaisissa puoliavoimissa ympäris-

töissä, kuten pensoittuneilla tai metsittyvillä niityillä ja pelloilla sekä hakkuu-

alueilla ja taimikoissa. Lajin kanta Suomessa vaihtelee suuresti, mutta nyky-

kannaksi on arvioitu 50 000–80 000 paria (Valkama ym. 2011). Pikkulepinkäi-

nen on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. Pikkulepinkäinen havaittiin touko-

kuussa pellonreunan hakkuulla Jokimäen länsipuolella. 

 

Pyy (Bonasa bonasia) esiintyy eri-ikäisissä, usein kuusivaltaisissa metsissä, 

joissa kasvaa tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. Pyy on toiseksi 

runsain metsäkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu (Valkama ym. 

2011) yli puoli miljoonaa paria. Soidinteleva pyy tavattiin keväällä Jokimäen 

länsipuolella ja lisäksi Junnolan pohjoispuolisella alueella oli kaksi pyyreviiriä 

(Jussi Mäkinen). Pyy on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. 

 

Teeri (Tetrao tetrix) pesii erilaisissa metsissä ja soilla lähes koko maassa. Soi-

timella teeriä näkee yleisesti avoimilla paikoilla, mm. pelloilla. Laji on runsain 

metsäkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu noin 700 000 paria (Val-

kama ym. 2011). Teeri on maassamme silmälläpidettävä (NT) laji, EY:n lintu-

direktiivin liitteen I laji sekä Suomen kansainvälinen vastuulaji. Elokuisella 

käynnillä havaittiin kolmen teerikukon parvi Junnolan tilakeskuksen pohjois-

puolisella metsäalueella. Selvitysalueen länsipuolisella pellolla todettiin lajin 

soidinpaikka (3 koirasta) vapunaattona 2013 (Jussi Mäkinen). 

 

3.3  LAHTI JA ORIMATTILA, ÄMMÄLÄ 

 

Ämmälän selvitysalueeseen kuuluu Lahden Ämmälän ja Orimattilan Pennalan 

pohjoisosan harvaan asutettu metsä- ja peltoalue, jonka läpi kulkee Loviisan ra-

ta (kuva 25). Alue rajautuu idässä Orimattilan ja Nastolan väliseen kunnanra-

jaan. Selvitysalueen pinta-ala on 515 hehtaaria. 

 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Kasvillisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat 

luontokohteet 26.8.2013 (Esa Lammi). Selvitysalueen Lahden puoleisen osan 

luonnonoloja on selvitetty vuonna 2006 osana Renkomäen osayleiskaavan 

luontoselvitystä (Ympäristösuunnittelu OK ja Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 

2007). Keväällä 2009 Lahden puoleisen osan pesimälinnusto laskettiin kol-

meen kertaan (Vauhkonen 2009). Osa selvitysalueesta on kuulunut Pennalan 

itäosan osayleiskaavamuutosalueeseen, josta on tehty luontoselvitys vuonna 

2012 (Vauhkonen 2012a) ja liito-oravaselvitys vuonna 2013 (Vauhkonen 

2013). 
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Kuva 25. Ämmälän selvitysalueen rajaus. 

 

3.3.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Selvitysalue on Lahden Kerinkalliolta Orimattilan suuntaan jatkuvan metsäisen 

kallioselänteen lounaisreunalla. Selvitysalueen itäpuolisko on kalliomaastoa ja 

länsipuolisko enimmäkseen loivapiirteisempää kangasmaastoa. Kallioiden vä-

lissä on tasaisia savikkomaita, joista osa on raivattu pelloiksi ja osa on metsää. 

Asutusta on vain selvitysalueen reunaosissa, jossa on sekä omakotitaloja että 

maatiloja. Alueen läpi koillisesta lounaaseen laskee kaksi isoa puroa, jotka pää-

tyvät Porvoonjokeen. Muita vesistöjä ei ole. Soita on niukasti ja nekin ovat kal-

liomaaston pieniä suolaikkuja. 

 

Alueen kallioperä on graniittia. Alueen itäosaan tulee myös kapea kieleke kiil-

legneissiä (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Molemmat ovat happamia ja ra-

vinneköyhiä kivilajeja, mikä näkyy kallioalueiden kasvillisuudessa: kasvilajisto 

koostuu tavanomaisista, niukkaravinteisilla kasvupaikoilla toimeen tulevista la-

jeista. Maaperä on alavilla paikoilla savea ja rinnemailla hiekkamoreenia. Tur-

vemaat puuttuvat kokonaan (Geologian tutkimuskeskus 1997b). Selvitysalueel-

la ei ole tärkeitä pohjavesialueita (Mäyränpää & Rihkavuori 2012). 
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Selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen maisemalliseen suuralueeseen, eteläisen 

rannikkomaan maisemamaakuntaan ja Uudenmaan peltolakeuden maisemaseu-

tuun (Raivo 1999). Tarkemmassa maakunnallisten maisematyyppien jaossa 

(Aarrevaara ym. 2007) selvitysalue on Porvoonjoen viljelyseutua. Selvitysalu-

eella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja mai-

sema-alueita (Aarrevaara ym. 2007, Ympäristöministeriö 1995). Alueen poh-

joisosa on Ämmälän kyläkeskuksen maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympä-

ristöä (Wager 2006). 

 

Alueen läpi kulkee pohjois–eteläsuunnassa yksiraiteinen Loviisan rata. Maan-

teitä ei ole ja metsäautoteitäkin on vain muutama. Alueen metsät ovat olleet te-

hokkaassa talouskäytössä. Huomattava osa metsistä on hyvin nuoria ja hiljat-

tain hakattuja aukkoja on useita. Varttuneen metsän aloja on jäljellä pieninä 

laikkuina lähinnä selvitysalueen pohjois- ja keskiosassa. 

 

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen yhdeksää osa-aluetta (kuva 26). Näistä neljä sijoittuu Lahden ja viisi 

Orimattilan puolelle. Osa-aluejako perustuu kasvillisuuden lisäksi pinnanmuo-

toihin ja maankäyttöön.  

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alueeseen kuuluun Tarolan pientaloalueen itäpuolella sijaitseva Lollasmä-

ki ja sen eteläpuolinen metsäalue Myllyojan notkelmaan asti. Alueella on tehty 

viime vuosina runsaasti hakkuita. Lollasmäen laki on hakattu paljaaksi ja myös 

Lollasmäen eteläpuolella sijainnut varttunut kuusikko on pääosin hakattu. Kuu-

sikossa pesi vielä vuonna 2009 kanahaukka. Lollasmäen alarinteellä ja pellon-

laiteella on nuorta ja varttuvaa tuoreen kankaan (MT) kuusisekametsää. Vart-

tunutta metsää on jäljellä vain Myllyojan pohjoispuolella. Noin kolmen hehtaa-

rin laajuinen kuusikko on lehtomaista kangasta (OMT), jonka puustoa on hie-

man harvennettu. Myllyojan rinteellä kasvaa myös lehtolajistoa, kuten näsiää, 

imikkää ja lehtotesmaa. 

 

Myllyojan varrella on melko vaateliasta puronvarsikasvillisuutta (kuva 27). 

Myllyoja virtaa osa-alueen läpi luonnontilaisessa uomassa. Myllyoja lähiympä-

ristöineen on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 3.3.2). 
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Kuva 26. Pennalan–Ämmälän osa-alueet 1–9. 

 

 
Kuva 27. Myllyojan varren kotkansiipikasvustoa. 
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Osa-alue 2 

 

Myllyojan länsipään eteläpuolella sijaitseva osa-alue koostuu eri-ikäisistä hak-

kuualoista. Osa-alueen keskiosassa on myös metsitettyä niittyä. Puusto vaihte-

lee nuoresta taimikosta 10–15 metrin korkuisiin koivikko- ja männikkökuvioi-

hin. Varttunutta, joskin harvennettua kuusikkoa on jäljellä osa-alueen itäreu-

nassa ja eteläpään läpi virtaavan Maijanojan pohjoispuolella. Lähes koko osa-

alue on tuoretta kangasta (MT). Myllymäen pohjoisrinne on lehtomaista kan-

gasta (OMT). Rinteessä on myös pieniä tuoreen lehdon (OMaT) laikkuja, joi-

den kasvilajistoon kuuluvat mm. imikkä ja kevätlinnunherne. Puusto on tiheää, 

runsaan kymmenen metrin mittaista koivikkoa. Myllymäen etelärinteellä on 

ojitettu korpialue, joka ilmeisesti on ollut lehtokorpea. Alueelle on istutettu 

koivuja. Imikkää, käenkaalia ja metsäalvejuurta on aluskasvillisuudessa melko 

runsaasti. 

 

Osa-alueen itäosan varttunut kuusikko on myös lehtomaista kangasta. Puustoa 

on aikanaan harvennettu ja sekapuuna kasvaa runsaasti koivua ja myös joitakin 

järeitä haapoja. Kenttäkerroksessa on mm. käenkaalia ja imikkää paikoin mel-

ko runsaasti. Varttunut metsäkuvio jatkuu Maijanojaan asti. Maijanoja on 

luonnontilainen, noin metrin levyinen puro. Sen eteläpuolinen puusto on hakat-

tu kokonaan, ja purouomaa reunustaa muutaman metrin korkuinen rytöinen 

lehtipuuvesaikko. Puron pohjoispuolella on harvennettua, puustoltaan varttu-

nutta kuusisekametsää. Puronvarressa kasvaa mm. kotkansiipeä, hiirenporrasta 

ja koiranvehnää. Puronvarren kivikkoisesta reunasta löytyi myös pieni kasvus-

to Päijät-Hämeen eteläosissa melko harvinaista kaiheorvokkia. Maijanojan var-

si on metsälain 10 §:n mukainen elinympäristö. 

 

Puron pohjoispuolisesta sekametsästä löytyi kevään 2009 lintulaskennoissa lii-

to-oravan jätöksiä. Koko osa-alueen kaakkoisreunan metsäkuvio on edelleen-

kin liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alueen keski- ja eteläosan peltoa ympäröivät hiljattain hakatut metsäkuvi-

ot, jotka jatkuvat osa-alueen reunoille asti (kuva 28). Metsää on jäljellä pieni 

laikku pellon ja rautatien välissä sekä osa-alueen länsiosassa. Muu alue on 

hakkuuaukkoa ja nuorta, hakkuulle kasvanutta koivikkoa. Myös Myllyojan 

varsi on hakattu. Myllyojaa reunustaa nuori, tiheä lehtipuusto. Pellon ja rauta-

tien välinen metsäkuvio on kosteapohjainen. Alueella on vanhoja ojia. Puusto 

on varttuvaa–varttunutta kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa on mustikkakor-

ven lajistoa. 
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Kuva 18. Tuoreiden hakkuiden jälkeistä maisemaa osa-alueen 3 pohjoispäästä. 

 

Osa-alue 4  

 

Myllyojan itäpäätä ympäröivä osa-alue on koko selvitysalueen parhaiten säily-

neitä metsäalueita. Alueen keskellä ja pohjoispäässä on tehty harvennushakkui-

ta, mutta jäljelle jätetty puusto on lähes koko osa-alueella varttunutta ja myös 

lahopuuta on paikoin. Alue on kuusi- ja koivuvaltaista tuoreen kankaan (MT) 

ja lehtomaisen kankaan (OMT) sekametsää. Myllyoja virtaa savimaahan syväl-

le uurtuneessa uomassa. Metrin levyistä puroa reunustaa tulvatasanne, jossa 

kasvaa kostean lehdon lajistoa. Purouoman ympäristössä lähellä läntistä pellon-

reunaa kasvaa myös kookkaita haapoja. Luonnontilainen puronvarsi reunus-

metsineen on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 3.3.2). 

 

Osa-alue 5 

 

Huntin pellon länsipuolella sijaitseva osa-alue on voimaperäisesti käsiteltyä 

metsää. Koko alue on vesoittuvaa hakkuuaukkoa ja aukoille kasvanutta nuorta 

koivuvaltaista metsää, joka on parhaimmillaankin vain 6–7 metrin korkuista. 

Siemenpuiksi on jätetty joitakin mäntyjä ja koivuja. Aluskasvillisuutena on 

heinittynyttä tuoreen kankaan kasvillisuutta. Pellon länsi- ja pohjoispuolella on 

jäljellä kolme pientä mänty- ja kuusivaltaista laikkua, mutta niidenkin puusto 

on melko nuorta. Huntin pellon lounaispuolella on maatilan varastona käytetty 

pihamaa. 

 

Osa-alue 6 

 

Laajan hakkuualueen länsipuolella on metsäisempi alue, jonka puusto vaihtelee 

nuoresta, tiheästä koivikosta varttuneeseen kuusi- ja koivusekametsään. Kent-
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täkerroksessa on tuoreen (MT) ja lehtomaisen (OMT) kankaan lajistoa. Laajin 

viimeaikaisilta hakkuilta säästynyt metsäkuvio on osa-alueen eteläpäässä sijait-

seva tuoreen kankaan kuusisekametsä. Peltoon viettävällä länsirinteellä kasvaa 

mm. metsäorvokkia, valkovuokkoa, sinivuokkoa ja lehtokuusamaa. Vaateli-

aampaa kasvilajistoa osa-alueelta ei tavattu. 

 

Alueen eteläpäässä on asuinrakennuksia. Niiden ympäristössä on nuorta istutet-

tua tuoreen kankaan koivikkoa ja männikköä. Puusto on enimmillään kym-

menmetristä. 

 

Osa-alue 7 

 

Rautatien itäpuolinen alue on kallioisempaa maastoa kuin selvitysalueen länsi-

puoli. Myös itäosan metsät ovat olleet tehokkaassa talouskäytössä. Osa-alueen 

7 metsät ovat kuitenkin pääosin varttuneita, ja niissä on tehty vain harvennus-

hakkuita. Osa-alueen läpi ulottuvan pellon pohjoispuolinen metsäniemi on 

kauttaaltaan varttunutta tuoreen (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) kuusik-

koa, jossa kasvaa sekapuuna mäntyä ja koivua. Alueelta on viime aikoina pois-

tettu vain tuulenkaatamia puita. Puusto ei vielä ole järeytynyttä ja lahopuuta on 

vain vähän. Alueen itäosassa kasvavassa kuusessa on petolinnun (todennäköi-

sesti hiirihaukan) pesä. Pellon eteläpuolinen alue on varttuvaa ja varttunutta 

lehtomaisen kankaan kuusisekametsää. 

 

Osa-alue 8 

 

Laaja metsäinen kallioalue, jonka eteläpuolella on peltoa ja maatila. Alueella 

on tehty paljon hakkuita. Kallioalueen itä- ja etelärinne ovat suurimmaksi 

osaksi vesoittunutta hakkuuaukeaa (kuva 29) ja luoteisrinteellä on tuore hak-

kuuaukea. Kallion laella on jäljellä usean hehtaarin laajuinen alue kuivahkon 

(VT) ja tuoreen kankaan (MT) männikköä. Pienempiä kuusivaltaisia varttuneen 

metsän kuvioita on länsirinteellä ja pohjoisrinteellä. Eteläpään peltoja reunus-

tavat varttuvat harvennetut sekametsät ja nuoret koivikot. 

 

Osa-alueen itäreunassa on pohjois-eteläsuuntainen kallioharjanne ja laakso-

painanne. Laakson puusto on hakattu ja laakson soistumat ojitettu. Pohjois-

päässä Vesikallion länsipuolella on ruoho- ja heinäkorpea, jonka puusto on 

suurimmaksi osaksi hakattu. Jäljelle jäänyt puusto on huonokuntoista kuusik-

koa ja kaatuneita puita on runsaasti. Vesikallion rinteellä on varttunutta tuoreen 

ja lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kallioharjanteen eteläpäässä Levonkallion 

rinteessä on kasvistoltaan tavanomaisia, karuja silokallioita. 

 

Osa-alueen keskiosissa sijaitseva Sammalsuo on kalliomaaston ympäröimä, 

laskuojaton neva. Suo on luonnontilainen, paikallisesti arvokas luontokohde 

(ks. alaluku 3.3.2). 
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Kuva 29.  Nuoret, hakkuulle kasvaneet koivuvesakot kattavat laajalti osa-aluetta 8. 
Kuvan maisema on Levonkalliolta länteen.  
 

Osa-alue 9  

 

Osa-alueeseen kuuluvat selvitysalueen kaakkoisosan kallioinen mäki ja sitä 

ympäröivät pellot. Kalliomäen lakialueet ovat mäntytaimikkoa sekä nuorta, 

harvennettua kasvatusmännikköä ja -koivikkoa. Kenttäkerroksessa on tyypillis-

tä kuivahkon (VT) ja tuoreen (MT) kankaan kasvillisuutta. Rinteen pohjois- ja 

eteläosassa on nuorta koivu- ja kuusivaltaista sekametsää. Varttuneempaa 

puustoa – lähinnä lehtomaisen kankaan (OMT) kuusikkoa – on jäljellä alueen 

luoteisosassa sekä maalaistalojen liepeillä mäen lounaisrinteellä. Lounainen 

kalliorinne on melko jyrkkä. Rinteessä ja laen reunaosissa on varttunutta, mata-

laa männikköä. Aluskasvillisuus on niukkaravinteisille kallioille tyypillistä: 

kanervaa, puolukkaa, ahosuolaheinää, metsälauhaa, lampaannataa ja poronjä-

käliä. 

 

3.3.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suo-

jeltujen luontotyyppien kriteerit tai jotka olisivat vesilain 2 luvun 11 §:n tar-

koittamia pienvesiä. 

 

Osa-alueella 8 sijaitseva Sammalsuo on luonnontilainen neva. Luonnontilaiset 

nevat ovat Etelä-Suomessa luontotyyppeinä vaarantuneita (VU) (Raunio ym. 

2008a, b). Myllyojan varrella on kosteaa runsasravinteista lehtoa, joka on niin 
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ikään luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Myllyojan par-

haiten säilyneet metsäosuudet ja Maijanojan varsi ovat metsälain 10 §:n mukai-

sia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

 

 

Myllyojan itäpää. Myllyoja itäpää on noin 300 metrin matkalta luonnontilai-

nen ja hyväkasvuisen kuusisekametsän reunustama (kuva 30). Puron uoma on 

metrin levyinen ja puro virtaa syvällä savimaahan uurtuneessa uomassa. Puroa 

reunustaa enimmillään muutaman metrin levyinen tulvatasanne, jossa on kos-

tean lehdon kasvillisuutta: mm. mesiangervoa, käenkaalia, metsäkortetta, suo- 

ja korpiorvokkia, huopaohdaketta ja hiirenporrasta. Kosteat runsasravinteiset 

lehdot on uhanalainen luontotyyppi. Myllyojan varrella kosteaa lehtoa on pie-

ninä, katkonaisina laikkuina. 

 

Purolaakson rinteet ovat varttuvaa lehtomaisen kankaan kuusi–koivu-

sekametsää. Rinteillä kasvaa harvakseltaan myös lehtolajistoa, kuten valko-

vuokkoa, imikkää ja sudenmarjaa. Haapaa on runsaasti purojakson eteläpäässä. 

Puron varrella on myös lahopuustoa. Myllyojan ympäristö todettiin vuoden 

2009 lintulaskennoissa linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lajistoon kuu-

luivat mm. pyy ja viirupöllö. 

 

Luonnontilainen puro reunametsineen (kuva 31) rajattiin paikallisesti arvok-

kaaksi luontokohteeksi. 

 

 
Kuva 30. Myllyojan itäpäätä lähellä pellonreunaa, jossa metsän ympäröimä purojakso 
loppuu. 
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Kuva 31. Myllyojan arvokkaaksi luontokohteeksi rajatut alueet (vihreä viiva). Selvitys-
alueen raja on merkitty punaisella viivalla. 

 

 

Myllyojan länsiosa. Myllyoja virtaa Myllymäen pohjoispuolella luonnontilai-

sessa uomassa, joka on 1–1,5 metrin levyinen. Jakso on kivikkoinen. Uomaa 

reunustaa paikoin kangasmaasto, paikoin kivikoiden patoamat hetteikköiset, 

tihkuvetiset pinnat, jotka ulottuvat enimmillään kymmenen metrin päähän pu-

rosta. Hetteisten pintojen kasvillisuus on edustavaa. Lajistoon kuuluvat mm. 

kotkansiipi, isoalvejuuri, hiirenporras, lehtopalsami, lehtotähtimö, suokeltto, 

mustaherukka ja koiranvehnä. Puron yli Myllymäelle vievällä vanhalla ajoural-

la kasvoi elokuussa 2013 melko harvinaista lähdetähtimöä. Puron pohjoispuo-

lella on varttunutta kuusimetsää, eteläpuolella nuorta, tiheää koivun ja kuusen 

sekaista metsää. Puronvarren rinteillä kasvaa harvakseltaan lehtolajistoa, mm. 

imikkää, näsiää ja lehtotesmaa. 

 

Luonnontilainen purojakso rajattiin paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi 

(kuva 31). 

 

 

Sammalsuo. Sammalsuo on kalliomaaston rinteessä oleva noin 0,2 hehtaarin 

laajuinen avosuo, jolla on kapea korpi- ja rämereunus. Suo on kokonaan kalli-

oiden ympäröimä ja kallioilta tulevien valuvesien ansiosta varsin märkä. Suo 

rajautuu itäpuolelta hakkuuaukeaan. Muualla suota reunustaa kalliomännikkö 

ja nuori mänty–koivumetsä. Itse suo on ojittamaton ja luonnontilainen ja se ra-

jattiin paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. 

 

Sammalsuo on lähinnä saranevaa ja kalvakkanevaa (kuva 32). Runsaita kasvi-

lajeja ovat mm. pullosara, luhtasara, luhtavilla, tupasvilla ja pyöreälehtikihok-
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ki. Suon eteläreunassa kasvaa myös alueellisesti uhanalaista (RT) lettovillaa. 

Muita vaateliaita kasvilajeja ei elokuussa 2013 todettu, mutta koko suon kasvil-

lisuutta ei päästy veden korkeuden vuoksi tarkistamaan. Sammalsuon keski-

osassa on kuljuja, joita hirvieläimet ovat käyttäneen rypypaikkoinaan. 

 

 
Kuva 32. Pullosaran ja luhtavillan luonnehtimaa kasvillisuutta Sammalsuolta. 

 

 
Kuva 33. Sammalsuon arvokkaan luontokohteen rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen 
raja on merkitty punaisella viivalla. 
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3.3.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Selvitysalueelta on tiedossa yksi liito-oravan elinalue. Muista EY:n luontodi-

rektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden (ainakin pohjanlepakko ja viik-

sisiipat) esiintyminen selvitysalueella on todennäköistä, sillä alueella on run-

saasti em. lajeille sopivaa ympäristöä. 

 

Selvitysalueelta ei ollut ennestään tiedossa – liito-oravaa lukuun ottamatta – 

luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittamien uhanalaisten lajien tai 47 §:n mukais-

ten erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä, eikä niitä todettu myöskään vuo-

den 2013 luontoselvityksessä. Alueella ei arvioitu olevan em. lajeille tärkeitä 

kohteita tai elinympäristöjä. 

 

Alueelta ei löydetty valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Sammalsuon la-

jistoon kuuluva lettovilla on Päijät-Hämeessä harvinainen alueellisesti uhan-

alainen (RT) laji. 

 

Vuonna 2009 tehty pesimälinnustoselvitys kattoi selvitysalueen Lahden puolei-

set osat (osa-alueet 1–4). Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja ei selvityk-

sessä todettu.  EY:n lintudirektiivin liitteen I lajeja havaittiin kolme: viirupöllö 

osa-alueella 4, pyy osa-alueilla 2 ja 4 sekä harmaapäätikka osa-alueen 4 lou-

naiskulmassa. Havaintopaikka on sittemmin hakattu. Harmaapäätikalle sopivaa 

metsää on jäljellä mm. osa-alueella 4. 

 

Elokuussa 2013 tehdyn kasvillisuus- ja luontokohdeselvityksen yhteydessä ta-

vattiin palokärki osa-alueilta 3, 4 ja 8 (ainakin kaksi eri lintua). Palokärki on 

EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. 

 

Vuoden 2009 linnustoselvityksessä tavattuja muita vähälukuisia lintulajeja oli-

vat kanahaukka (reviiri osa-alueella 1; metsä nyttemmin hakattu) ja var-

pushaukka osa-alueen 2 lounaisosassa. Selvityksessä rajattiin linnustollisesti 

arvokkaaksi alue, joka käsitti osa-alueen 4 sekä osa-alueen 3 pohjoisosan, joka 

on sittemmin hakattu. 

 

Liito-orava (Pteromys volans) on varttuneiden kuusivaltaisten metsien laji, jo-

ka on taantunut viime vuosikymmeninä lähinnä metsätalouden seurauksena. 

Liito-oravan jätöksiä löydettiin keväällä 2009 Maijanojan pohjoispuolelta 

(Marko Vauhkonen). Ojan reunalla kasvoi kookas kolohaapa, joka oli liito-

oravan pesäpuu. Havaintopaikka lähiympäristöineen (kuva 34) on edelleen lii-

to-oravalle soveliasta elinympäristöä. 

 

Liito-oravan elinympäristöksi hyvin sopivaa metsää on myös osa-alueella 4 

Myllyojan varrella. 
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Kuva 34. Liito-oravan elinalue Maijanojan varrella. Kevään 2009 jätöslöydöt on tehty 
rajatun alueen eteläpäästä. 

 

 

Lettovilla (Eriophorum latifolium) on vaatelias suokasvi, joka kasvaa ravin-

teikkailla soilla ja toisinaan myös lähteisillä paikoilla. Laji on taantunut soiden 

ojitusten seurauksena ja hävinnyt kokonaan useimmilta Etelä-Suomen kasvu-

paikoiltaan. Lettovillaa löydettiin elokuisen maastokäynnin aikana Sammal-

suolta. Suon märässä laiteessa havaittiin kolme kukkinutta lettovillan versoa. 

Isokokoisia, jo lakastuneita villoja kasvoi myös suon keskiosassa, jonne ei suon 

upottavuuden vuoksi päästy (suo miltei tulvi sateiden jälkeen). Lettovillaa 

muistuttavaa luhtavillaa kasvoi erittäin runsaasti eri puolilla suota. Lettovillan 

todellinen yksilömäärä suolla jäi epäselväksi. 

 

Lettovilla on Päijät-Hämeessä alueellisesti uhanalainen (RT) laji. Viime vuosi-

kymmeninä laji on tavattu Päijät-Hämeessä kymmeneltä paikalta (Vauhkonen 

2003). Orimattilasta on aiempi löytö Niemenkylästä vuodelta 1980. 
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3.4  HÄMEENKOSKI, OJASTENMÄKI 

 

Hämeenkosken kirkonkylän länsipuolella sijaitsevan Ojastenmäen selvitysalu-

een pinta-ala on 130 hehtaaria (kuva 35). Valtatien 12 varteen sijoittuva alue 

on pääosin metsämaastoa. Sen itäreunassa on Ojastenmäen teollisuusalue, jon-

ka laajentamista selvitetään. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-oravat 21.5.2013 (Jussi Mäkinen), kas-

villisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet 23.8.2013 (Esa Lammi). 

Alueen luonnonoloista ei ollut saatavissa aiempia tietoja. 

 

 
Kuva 35. Ojastenmäen selvitysalueen rajaus. 

 

3.4.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Ojastenmäki sijaitsee I Salpausselän reunamuodostuman alueella. Selvitysalue 

on pinnanmuodoiltaan loivapiirteisempää kuin Tampereentien pohjoispuolella 

sijaitseva Ahvenaisten harjumaasto. Myös suppamuodostumat puuttuvat. Maa-

perä on pääosin karkeaa hietaa ja hiekkamoreenia ja kallioperä graniittia (Geo-

logian tutkimuskeskus 1997a, b). Avokalliomaastoa on vain vähän alueen län-

siosassa. 

 

Lähes koko selvitysalue on kuusivaltaista metsämaastoa. Loivapiirteisten mä-

kien välissä on kaksi suoaluetta, joista toisessa on pieni lampi. Suot on suu-

rimmaksi osaksi ojitettuja. Alueen vedet kulkeutuvat pieniä puroja ja ojia pit-

kin Teuronjokeen, joka on osa Kokemäenjoen vesistöaluetta. Selvitysalueen 
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itäpäässä on peltoa, josta osa on metsittymässä. Alueen läpi kulkee metsäauto-

tie ja itäreunassa on teollisuuskiinteistöjä. 

 

Selvitysalue kuuluu maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan 

maisemamaakuntaan ja tarkemmassa jaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseu-

tuun. Maakunnallinen maisematyyppi on Hämeenkosken korpiylänkö. Selvi-

tysalueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennetun 

kulttuuriympäristön kohteita (Museovirasto 2009, Ympäristöministeriö 1995). 

Alueen kaakkoisosa kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-

alueeseen, Kirkonkylän Teuronjoen kulttuurimaisema-alueeseen (Aarrevaara 

2007). 

 

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa viiteen osa-alueeseen (kuva 36). Osa-aluejako perustuu kasvilli-

suuden lisäksi pinnanmuotoihin ja maankäyttöön.  

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alue käsittää Ojastenmäen teollisuusalueeseen kuuluvan rakennetun tontin 

sekä Jauharo-nimisen entisen pellon, jota käytetään puuhakkeen käsittelyyn ja 

varastointiin. Osa-alueella ei ole jäljellä alkuperäistä luonnonympäristöä. Ojas-

tenmäen teollisuusalueen muu toiminta sijoittuu selvitysalueen itäpuolelle. 

 

 
Kuva 36. Ojastenmäen osa-alueet 1–5. 
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Osa-alue 2 

 

Osa-alueeseen kuuluu selvitysalueen pohjoispäässä sijaitseva Ristikallionmäki 

lähiympäristöineen. Länsirajana on selvitysalueen läpi rakennettu voimajohto. 

Lähes koko Ristikallionmäki on harvennettua, noin 15 metrin korkuista tuoreen 

kankaan (MT) männikköä (kuva 37), jossa kasvaa kuusta vaihtelevasti seka-

puuna. Mäen pohjoisreunassa on varttunutta tuoreen ja lehtomaisen kankaan 

(OMT) kuusikkoa. Osa-alueen koilliskulmassa on kesantopeltoa ja pieni hak-

kuuaukko. Ristikallionmäen länsirinteellä on muutama pieni, kasvistoltaan ta-

vanomainen kalliolaikku. 

 

Ristikallionmäen länsipuolella on toinen mäki, jonka pohjoisrinne on hakattu 

paljaaksi. Hakkuuaukon ja voimajohtoaukean välissä on puustoltaan varttuvaa, 

harvennettua männikköä, jossa kasvaa sekapuuna kuusta ja koivua. Kenttäker-

roksessa on tyypillistä kuivahkon (VT) ja tuoreen kankaan kasvilajistoa.  

 

Ristikallionmäen eteläpuolella on soistunut notkelma ja matala mäki, jossa 

kasvaa puustoltaan varttunutta ja kuusivaltaista tuoreen kankaan sekametsää. 

Korpinotkelman puusto on melko nuorta. Notkelmassa on ajettu metsäkoneilla 

ja siellä on myös moottoripyörien ajoura. Notkelman itäosassa on pieni neva-

räme, jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. pullosara, tupasvilla, siniheinä, maa-

riankämmekkä ja niukkana esiintyvä leväkkö. 

 

 
Kuva 37. Ristikallionmäen männikköä. 
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Osa-alue 3 

 

Osa-alueeseen kuuluu selvitysalueen länsipäässä sijaitseva Väihinsuo ja sen 

länsi- ja pohjoispuoliset metsäharjanteet. Väihinsuo on ojitettu isovarpuräme, 

jonka puusto on viisimetristä männikköä. Kasvillisuudessa vallitsevat suopur-

su, juolukka, mustikka, kanerva, variksenmarja ja tupasvilla. Suon eteläreunas-

sa sijaitseva Vähä-Väihi-niminen lampi on säästynyt ojituksilta, joskin lammen 

laskuojaa on kauan sitten perattu. Vähä-Väihi (kuva 38) on silmälläpidettävän 

(NT) kaakkurin pesimäpaikka. Elokuussa 2013 lammella oli kaakkuriemo kah-

den vielä lentokyvyttömän poikasen seurassa. Verraten luonnontilaisena säily-

nyt Vähä-Väihi on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 3.4.2). 

 

 
Kuva 38. Vähä-Väihin lampi. 

 

Väihinsuon pohjoisreunassa on miltei hehtaarin laajuinen avosuoalue, joka 

erottuu hyvin ilmakuvissa. Nevan läpi kulkee kaksi vanhaa ojaa, jotka ovat sitä 

hieman kuivattaneet. Nevan mätäspinnoilla kasvaa mm. suokukkaa, variksen-

marjaa, juolukkaa, suomuurainta, tupasvillaa ja männyntaimia. Märillä välipin-

noilla vallitsevat leväkkö ja mutasara. Nevalla ei todettu vaateliaita, ravintei-

suudesta kertovia suokasveja. 

 

Suon länsi- ja pohjoispuolisilla metsäharjanteilla on harvennettua, varttuvaa 

männikköä ja kuusivaltaista sekametsää. Metsätyyppi on enimmäkseen tuoretta 

kangasta. Suon länsipuolisella harjanteella kasvaa myös harjulehtojen lajistoa, 

kuten sinivuokkoa, valkovuokkoa ja kieloa. Vaateliaampaa lehtokasvillisuutta 

ei todettu. 

 

Osa-alue 4 

 

Osa-alueeseen kuuluu selvitysalueen eteläosan ojitettu räme (Huhdassuo) ym-

päröivine metsäalueineen. Huhdassuo on lähinnä isovarpurämemuuttumaa ja 

mustikkaturvekangasta. Ojitusten kuivattamalta suolta ei tavattu vaateliaita 

kasvilajeja. Puusto on nuorta ja harvennettua. Suota ympäröivä metsä on vaih-

televaa: pohjoispuolella on varttuvaa kuusisekametsää, länsipuolella nuorta, 

harvennettua sekametsää ja eteläpuolella hakkuurinne. Kasvillisuudessa on tuo-

reen kankaan (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) lajistoa. Metsäalueella on 

myös joitakin pieniä korpinotkelmia, mutta lähes kaikki niistä on ojitettu. 

 

Varttunutta puustoa on jäljellä Huhdassuon laskupuron eli Puusillanojan ympä-

ristössä. Puusillanoja virtaa melko jyrkkäpiirteisessä notkelmassa, jota reunus-

tavat varttuneet kuusimetsät. Purolaakson rinteet ovat pääosin lehtomaista kan-

gasta (OMT), mutta niissä on paikoin myös pieniä tuoreen lehdon (OMaT) 
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laikkuja. Kasvilajistoon kuuluvat mm. käenkaali, sinivuokko, mustakonnan-

marja, sudenmarja ja lehtokuusama. Notkelman itärinteellä kasvaa muutamia 

kookkaita haapoja. Paikalta löydettiin toukokuussa 2013 liito-oravan jätöksiä 

(ks. alaluku 3.4.3). 

 

Puusillanoja on kaivettu suoraksi. Ojanvarren puusto on nuorta ja lehtipuuval-

taista. Ojaa reunustanut lehtokorpi on kuivahtanut. Kasvilajistoon kuuluvat 

mm. hiirenporras, metsäkorte, lehtokorte, käenkaali, suo-orvokki ja suokeltto.  

 

Osa-alue 5 

 

Selvitysalueen kaakkoiskulmassa on peltoa ja hiljattain aukeaksi hakattua met-

sää. Hyväkasvuista puustoa on jäljellä ainoastaan osa-alueen eteläreunassa ja 

itäpään pellon ympäröimässä metsäsaarekkeessa. Koko muu metsäalue on leh-

tipuuvaltaista vesaikkoa ja heinittynyttä siemenpuumännikköä. 

 

Osa-alueen eteläpään peltokuviot ovat poistuneet viljelykäytöstä. Pellot ovat 

puoliaukeita. Niillä kasvaa laikuittain nuorta, muutaman metrin korkuista koi-

vikkoa ja kuusikkoa. Muu peltoalue on lähinnä maitohorsman valtaamaa (kuva 

39). Osa-alueen etelärajalla on kivikkoisessa notkelmassa virtaava puro, jonka 

kasvilajisto on edustavaa. Puro on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alalu-

ku 3.4.2). 

 

 
Kuva 29. Entistä peltoa Ojastenmäen eteläosasta. 
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3.4.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit. Alueelta ei löydetty myöskään edustavina säily-

neitä esiintymiä Suomessa uhanalaisista tai silmälläpidettävistä luontotyypeistä 

(Raunio ym. 2008a, b). 

 

 

Vähä-Väihi. Selvitysalueen länsiosassa sijaitseva Vähä-Väihi on ojitetun rä-

meen ympäröimä lampi, jota reunustaa 20–30 metrin levyinen rantaneva (kuva 

40). Lammen laskuojaa on aikanaan perattu, mutta muutoin lampi on melko 

luonnontilainen, sillä ympäristön ojat eivät ulotu rantanevalle. Rantanevalla 

kasvaa vesirajassa pullosaraa ja jouhisaraa, sisempänä nevalla on pullosaran ja 

leväkön luonnehtima vyöhyke ja edelleen tupasvillan, kanervan ja männyn-

taimien muodostama reuna, joka rajautuu ympäristön rämeisiin. Vaateliaita, 

ravinteisuudesta kertovia kasvilajeja ei tavattu. Lammen avovesialueen pinta-

ala on noin 0,6 hehtaaria. Avovesialuetta reunustaa pohjanlumpeen ja ulpukan 

muodostama vyöhyke. Lammen eteläpuolella on metsäautotie. Lammen ympä-

ristössä on myös moottoripyörien ajoreitti. Viime vuosina moottoripyörillä on 

ajettu lähinnä lammen itä- ja kaakkoispuolella. 

 

Vähä-Väihi on silmälläpidettävän kaakkurin pesimäpaikka. Pesintä onnistui 

kesällä 2013: loppukesällä lammella oli kaksi vielä lentokyvytöntä kaakkurin 

poikasta. Kaakkuri on pesäpaikkauskollinen laji. Tiedossa ei ole kauanko 

kaakkuri on pesinyt Vähä-Väihillä. Kaakkureita pesii Päijät-Hämeessä noin 40 

paria ja koko Suomessa 600–750 paria (Eklöf ym. 2011). Laji keskittyy maa-

kunnan pohjoisosiin; eteläosista tunnetaan vain muutama pesimäpaikka. 

 

Vähä-Väihi on rajattu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Se on myös 

vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen alle yhden hehtaarin suuruinen lampi, jonka 

luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Vähä-Vaihi on kaakkurin pesimä-

paikkana säilyttämisen arvoinen. Lammen säilyminen kaakkurille soveliaana 

edellyttää sitä, että myöskään lammen lähiympäristöön ei osoiteta uutta raken-

tamista tai muita ympäristöä voimakkaasti muuttavia toimenpiteitä. 
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Kuva 40. Vähä-Väihin arvokkaan luontokohteen rajaus (vihreä viiva). Selvitysalueen raja on 
merkitty punaisella viivalla. 

 

  

Mattistenmäen purolehto. Selvitysalueen etelärajalle laskee lännestä tuleva 

puro, joka virtaa Mattistenmäen luoteispuolella loivassa, kivikkoisessa notkel-

massa (kuva 41). Puro on pääosin ojitettu, mutta kivikkoinen notkelma on säi-

lynyt luonnontilaisena. Puro virtaa notkelmassa osan matkaa kivien alla ja sitä 

reunustaa kapea puronvarsilehto. Puusto on varttunutta ja osin vanhaakin kuu-

sikkoa. Sekapuuna kasvaa koivuja ja muutama vanha haapa. Puronvarren kuu-

sikko on noin 50 metrin levyinen; eteläpuolella on hakkuuaukko ja pohjoispuo-

lella metsittyvää peltoa. Puronvarren kasvillisuus on melko edustavaa. Lajis-

toon kuuluvat mm. kotkansiipi, hiirenporras, lehtokorte, käenkaali, taikinamar-

ja ja koiranheisi. Rajatun alueen länsipäässä kasvillisuus muuttuu mesianger-

vovaltaiseksi. 

 

Puron virtaus oli elokuussa 2013 vähäinen. Kuivimpina aikoina purossa tuskin 

on virtaavaa vettä. Puronvarsilehto on metsälain 10 §:n mukainen erityisen ar-

vokas elinympäristö, joka rajattiin paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. 
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Kuva 41. Mattistenmäen purolehdon arvokkaan luontokohteen rajaus (vihreä viiva). Selvitys-
alueen raja on merkitty punaisella viivalla. 

 

 

3.4.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Puusillanojan itärinteeltä löydettiin toukokuussa 2013 liito-oravan jätöksiä. 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden (ainakin 

pohjanlepakko ja viiksisiipat) esiintyminen selvitysalueella arvioitiin mahdolli-

seksi. Lepakoiden havainnointi ei ollut mahdollista luontoselvityksen maasto-

käynneillä, jotka tehtiin päivällä. Lumme- ja sirolampikorennon esiintyminen 

Vähä-Väihillä on mahdollista. Sirolampikorento on tavattu (Jussi Mäkinen) 

Hämeenkosken keskustaajaman kaakkoispuolella sijaitsevalta Suklammilta. 

 

Selvitysalueelta ei ollut ennestään tiedossa luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoit-

tamien uhanalaisten lajien tai 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien 

esiintymiä, eikä niitä todettu myöskään vuonna 2013 lukuun ottamatta liito-

oravaa. Alueella ei arvioitu olevan muita em. lajeille tärkeitä kohteita tai 

elinympäristöjä. 

 

Selvitysalueelta ei löydetty huomionarvoisia kasvilajeja. Alueen linnusto tun-

netaan puutteellisesti. Elokuun maastokäynnillä tavattiin pesivä kaakkuripari 

(silmälläpidettävä laji) sekä yksinäinen palokärki (lintudirektiivin liitteen I laji) 

ja pyy (lintudirektiivin liitteen I laji). Toukokuussa 2013 Ristikallionmäeltä 

löytyi silmälläpidettävän ja alueellisesti uhanalaisen metson jätöksiä (Jussi 

Mäkinen). 
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Liito-orava (Pteromys volans) on varttuneiden kuusivaltaisten metsien laji, jo-

ka on taantunut viime vuosikymmeninä lähinnä metsätalouden seurauksena. 

Liito-oravan jätöksiä löydettiin toukokuussa 2013 Puusillanojan itärinteestä 

kahden haavan tyveltä (Jussi Mäkinen). Kuusikkoisessa lehtorinteessä on myös 

liito-oravan pesäpaikaksi sopivia kolopuita. Liito-oravalla parhaiten sopiva 

metsäkuvio (3,5 ha) on rajattu kuvaan 42. Alueen itä- ja pohjoispuolella on 

hakkuuaukea. Liito-oravalle hyvin sopivaa metsää on myös Puusillanojan län-

sirinteessä. 

 

 
Kuva 42. Liito-oravan elinympäristö (vihreä viiva) Puusillanojan itärinteessä. Selvitysalueen ra-
ja on merkitty punaisella viivalla. 

 

3.5  HÄMEENKOSKI, HANKALA 

 

Valkjärven ja Tampereentien (valtatie 12) välissä sijaitsevan Hankalan selvi-

tysalueen maisemaa hallitsee alueen itäpuolella sijaitseva Kukonharju, jonka 

rinne on korkea ja jyrkkä. Hankalan alue sijoittuu tasaiselle savimaalle Kukon-

harjun tyvelle. Alueen eteläpuolella on peltoa, pohjoispuolella on Järvi-Kukko-

lan pientaloalue sekä Valkjärvi. Länsiraja noudattaa Tampereentietä ja tienvar-

ren peltoja (kuva 43). Selvitysalueen pinta-ala on 46 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-oravat 21.5.2013 (Jussi Mäkinen), kas-

villisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet 23.8.2013 (Esa Lammi). 

Alueen luonnonoloista ei ollut saatavissa aiempia tietoja. 
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Kuva 43. Hankalan selvitysalueen rajaus. 

 

3.5.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Hankalan selvitysalueen keskiosassa on vanhoja tilakeskuksen rakennuksia ja 

1980-luvulla toimintansa lopettanut tiilitehdas, jonka pihamaa on metsittymäs-

sä. Pohjoispäässä on omakotiloja. Selvitysalueen pinta-alasta kolmannes (noin 

15 ha) on entisiä tai nykyisiä piha-alueita ja peltoa. Muu alue on kosteapohjais-

ta metsämaastoa ja puustoista suota. Kuivempaa kangasmetsää on vain selvi-

tysalueen itärajalla I Salpausselkään kuuluvan Kukonharjun tyvellä. 

 

Hankalan alue sijaitsee Salpausselän liepeeseen kerrostuneella savikolla. Maa-

perä on pääosin hiesua, mutta selvitysalueen pohjoisosassa on myös karkeaa 

hietaa ja itäpäässä turvemaata (Geologian tutkimuskeskus 1997b). Vettä pidät-

tävä hiesukerros ulottuu lähelle maanpintaa; alueelle on kaivettu metsämaan 

kuivattamiseksi runsaasti ojia, jotka laskevat Kellolanlähteeltä tulevan ojan 

kautta Teuronjokeen. Teuronjoki on osa Kokemäenjoen päävesistöaluetta. 

 

Korkeusvaihtelut ovat selvitysalueella muutaman metrin luokkaa. Kallioalueet 

ja mäet puuttuvat kokonaan, mutta selvitysalueen itäreuna sijoittuu osan mat-

kaa harjualueen tyvelle. Selvitysalueen keskiosan metsät ovat nuoria ja koivu-

valtaisia. Pohjoispäässä ja eteläpäässä on kuusivaltaisempaa metsää. 

 

Hankalan alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan 

maisemamaakuntaan ja tarkemmassa jaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseu-

tuun. Maakunnallinen maisematyyppi on Teuronjokilaakson peltotasanko. Sel-

vitysalue rajoittuu lounaassa maakunnallisesti arvokkaaseen Hämeenkosken 

kirkonkylän–Teuronjoen maisema-alueeseen ja kaakossa Sarapiston maisema-

alueeseen (Aarrevaara ym. 2007). 
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Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa viiteen osa-alueeseen (kuva 44). Osa-aluejako perustuu kasvilli-

suuden lisäksi maankäyttöön.  

 

 
Kuva 44. Hankalan osa-alueet 1–5. 
 
 

Osa-alue 1 

 

Osa-alueeseen kuuluu entisen tiilitehtaan ympäristö, Ali-Hankalan tilan raken-

nukset ja pieni peltokuvio. Tiilitehtaan ja Ali-Hankalan välissä on vanha saha-

rakennus, joka on edelleen käytössä. Osa-alue on länsireunan peltoa ja asuinra-

kennusta lukuun ottamatta metsittyvää pihamaata (kuva 45). Vanhoja, vähän 

käytettyjä tiepohjia ja piha-alueita reunustaa varttuva, koivuvaltainen puusto, 

joka on osin paikalle istutettua. Alispuustona on lähinnä kuusia. Puusto on 

enimmillään noin 15 metrin korkuista. Maapohja on kosteaa ja aluskasvillisuus 

on rehevää. Runsaita kasvilajeja ovat mm. mesiangervo, maitohorsma, huopa-

ohdake, vadelma ja punaherukka. Alueen erikoisuus on Päijät-Hämeessä harvi-

nainen ja alueellisesti uhanalainen ojakurjenpolvi, jota kasvaa runsaasti eri 

puolilla aluetta. 
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Kuva 45. Vanhan tiilitehtaan umpeenkasvavaa pihamaata. 

 

 

Osa-alue 2 

 

Nuorta, aukkoista puustoa kasvava alue, jossa on ollut tiilitehtaan savenotto-

kaivantoja. Enin osa kaivannoista on peitetty maa-aineksella. Osa täyttöalueista 

on metsittymässä, osaa käytetään maa-aineksen varastointiin. Käsitellyille alu-

eille on noussut nuorta koivu- ja kuusivaltaista metsää. Myös harmaaleppää on 

runsaasti. Osa-alueen itäisin pää on istutuskoivikkoa ja eteläreunassa on pieni 

alue varttuneempaa kuusikkoa. Maapohja on märkää ja alueella on runsaasti 

ojia. Aluskasvillisuus on rehevää; lajistossa on mm. mesiangervoa, maitohors-

maa, vuohenputkea ja vadelmaa. Eteläreunan kuusikossa mm. käenkaali ja 

metsäalvejuuri ovat runsaita. 

 

Vanhoista savenottokaivannoista yksi on kunnostettu pieneksi tekolammeksi 

(kuva 46). Lampi on matala ja runsaskasvinen. Sen kasvilajistoon kuuluvat 

mm. leveäosmankäämi, uistinvita ja pullosara. 
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Kuva 46. Kunnostettu lampi osa-alueella 2. 

 

 

Osa-alue 3 

 

Koko selvitysalueen eteläosa on soistunutta metsämaastoa. Osa-alueen lou-

naiskulma on puustoltaan varttunutta, varovaisesti harvennettua kuusikkoa. 

Ojitetun alueen aluskasvillisuudessa ovat mm. käenkaali, metsäalvejuuri, met-

säkorte, suo-orvokki ja vadelma runsaita. 

 

Osa-alueen keskiosa on ojitettua korpea. Puusto on tiheää, varttuvaa kuusikkoa 

ja sekapuuna kasvaa harvakseltaan koivuja (kuva 47). Kenttäkerroksessa on 

käenkaalia, oravanmarjaa, metsätähteä, metsäalvejuurta ja paikoin mustikkaa. 

Idemmäksi siirryttäessä metsäalue muuttuu lähinnä mustikka- ja ruohoturve-

kankaaksi, ja männyn ja koivun osuus puustossa kasvaa. Osa-alueen itäpäässä 

on vanhoja maa-aineskaivantoja. 

 

Varttuneinta puustoa kasvaa osa-alueen pohjoisreunassa. Harjun alarinteellä on 

pieni alue lehtomaista kangasta (OMT), jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. 

käenkaali, sinivuokko, valkovuokko ja metsäimarre. Valtapuuna on kuusi. Ai-

van selvitysalueen rajalla kasvaa myös joitakin järeitä mäntyjä ja kuusia. Har-

jurinteen lounaispuolella on ruohokangaskorpea, jonka puusto on varttunutta, 

yli 20 metrin korkuista kuusikkoa. 
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Kuva 47. Selvitysalueen itäpään korpea. 

 

 

Osa-alue 4 

 

Ali-Hankalan rakennusten ja selvitysalueen pohjoisreunan pihamaiden välissä 

on metsäalue. Osa-alueen läpi johtavan tien itäpuolella on istutuskoivikkoa, 

länsipuolinen alue on puolestaan kuusivaltaista sekametsää. Puusto on varttu-

vaa ja varsinkin alueen länsireunassa on tehty harvennushakkuita. Kenttäker-

roksessa on lähinnä tuoreen kankaan (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) la-

jistoa. Kosteapohjaisissa painanteissa on myös mesiangervoa, vadelmaa sekä 

musta- ja punaherukkaa. Metsäalue on ojitettu, ja vaateliaampi kasvilajisto 

keskittyy ojien varsille. 

 

Osa-alue 5 

 

Selvitysalueen pohjoisreunassa on uusia asuinrakennuksia. Tonttien reunoissa 

ja pihamaiden väleissä on jäljellä nuorta koivu–kuusisekametsää. Alueen kas-

villisuutta ei inventoitu tarkemmin. 

 

3.5.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit. Alueella ei todettu Suomessa uhanalaisia tai sil-
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mälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b),vesilain 2 luvun 11 §:n 

tarkoittamia pienvesiä tai muita arvokkaita luontokohteita. 

3.5.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Toukokuussa 2013 tehdyssä inventoinnissa ei löydetty merkkejä liito-oravasta.  

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden (ainakin 

pohjanlepakko ja viiksisiipat) esiintyminen selvitysalueella arvioitiin mahdolli-

seksi. Lepakoiden havainnointi ei ollut mahdollista luontoselvityksen maasto-

käynneillä, jotka tehtiin päivällä. 

 

Osa-alueella 2 sijaitseva lampi on viitasammakolle sopiva kutupaikka. Rehevä 

lampi saattaa soveltua myös luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lum-

me- ja täplälampikorennon elinympäristöksi. Viitasammakon ja korentojen 

mahdollista esiintymistä alueella ei ole selvitetty. 

 

Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai silmälläpidettäviä (Rassi ym. 2010) 

kasvilajeja. Entisen tiilitehtaan ympäristössä kasvaa Päijät-Hämeessä harvi-

naista ojakurjenpolvea. 

 

Huomionarvoisista lintulajeista havaittiin toukokuussa 2013 idänuunilintu, joka 

lauloi osa-alueella 2 olevan pellon itäpuolisessa kuusikossa (Jussi Mäkinen). 

Lajin pesimäpaikkavaatimukset paremmin täyttävää metsää on osa-alueen 3 

pohjoisreunalla. Tiilitehtaan alueen omistava Antti Jäämaa kertoi viirupöllön 

pesineen alueella useana vuonna. Ladossa sijaitseva pesäpaikka oli kesällä 

2013 autiona. 

 

Ojakurjenpolvi. Harvinaista ojakurjenpolvea kasvoi elokuussa 2013 entisen 

tiilitehtaan ympäristössä noin 2 hehtaarin laajuisella alueella (kuva 48). Kukki-

via yksilöitä oli tuhansia; eniten ajoteiden varsilla, heinittyneillä tiealueilla ja 

pihamaiden reunoissa, joissa ojakurjenpolvi lukeutui runsaimpiin kasveihin. 

Ojakurjenpolvea on myös koivikoiksi istutetuilla niityillä ja alueen läpi virtaa-

van ojan varrella. Ojakurjenpolvea kasvoi paikalla runsaasti jo 1960-luvun 

alussa, jolloin tiilitehdas ja saha olivat vielä käytössä (Antti Jäämaa, suull. tie-

to). 

 

Ojakurjenpolven kasvupaikat keskittyvät Päijät-Hämeessä Kärkölään ja Hä-

meenkoskelle. Hämeenkoskelta on viime vuosikymmeniltä tiedossa viisi oja-

kurjenpolven kasvupaikkaa. Hankalan tiilitehtaan esiintymä ei ollut aiemmin 

tiedossa. Lähimmät löydöt ovat Kirkonkylästä ja Kellolanlähteen läheltä 

(Vauhkonen 2003). Ojakurjenpolvi (kuva 49) on Päijät-Hämeen eteläosassa 

alueellisesti uhanalainen (RT) laji.  
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Kuva 48. Ojakurjenpolven kasvualue kesällä 2013 (vihreä viiva). Selvitysalueen raja on merkit-
ty punaisella viivalla. 

 

 

 
Kuva 39. Kukkivia ojakurjenpolvia entisen tiilitehtaan ajotien varrella. 

 

 

 

 

 



Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013.    

 

 

67 

 

3.6  ASIKKALA, HYRTIÄLÄNKANGAS 

 

Hyrtiälänkankaan selvitysalue sijaitsee II Salpausselällä Vääksy–Vierumäki-

maantien molemmin puolin (kuva 50). Se on pinnanmuodoiltaan melko tasaista 

metsämaata, jota on hoidettu ja käytetty talousmetsänä. Selvitysalue rajautuu 

idässä Asikkalan ja Heinolan väliseen kunnanrajaan ja pohjoisessa voimajoh-

toon. Alueen länsireunalla on maa-ainesten ottoalue. Selvitysalueen pinta-ala 

on 99 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Kasvillisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat 

luontokohteet 3.8.2013 (Marko Vauhkonen). Alueen luonnonoloista oli aiem-

pia tietoja POSKI-projektin luontoselvitysraportissa (Hassani ym. 2012). Kan-

gasvuokon esiintymistä on inventoitu Hyrtiälänkankaan selvitysalueella vuon-

na 2010 (Vauhkonen 2012b), mutta lajia ei tavattu. 

 

 
Kuva 50. Hyrtiälänkankaan selvitysalueen rajaus. 

 

3.6.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Hyrtiälänkangas on osa II Salpausselkään kuuluvaa, mannerjään sulamisvai-

heessa syntynyttä deltaa. Selvitysalue on mäntyvaltaista kangasmetsää, jonka 

maaperä on lähes kokonaan hiekkaa. Ainoastaan alueen pohjois–koillisreunalla 

on myös hiekkamoreenia ja karkeaa hietaa (Geologian tutkimuskeskus 1997b). 

Selvitysalueen koilliskulmassa on pieni saraturvetta oleva suo. 
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Selvitysalueen kallioperä on pääasiassa graniittia. Alueen kaakkoisosassa on 

pienialaisesti kvartsi- ja granodioriittia sekä alueen eteläreunalla kiillegneissiä. 

Korkeusvaihtelut ovat alueella hyvin pieniä ja ainoa pieni kalliopaljastuma on 

alueen itärajalla. 

 

Hyrtiälänkankaan alue kuuluu Järvi-Suomen maisemalliseen suuralueeseen. 

Maisemamaakuntajaossa se on osa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maisema-

maakuntaa ja tarkemmassa jaossa alue kuuluu Lahden selänneseutu -nimiseen 

maisemaseutuun (Raivo 1999). Aarrevaaran ym. (2007) selvityksessä on tar-

kennettu valtakunnallista maisemamaakuntajakoa. Päijät-Häme on jaettu kol-

meentoista maakunnalliseen maisematyyppiin, joista Hyrtiälänkangas kuuluu II 

Salpausselkään. 

 

Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita tai rakennettuja ympäristöjä (Aarrevaara ym. 2007, Museovirasto 

2009, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

  

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa neljään osa-alueeseen (kuva 51). Osa-aluejako perustuu kasvil-

lisuuden lisäksi maankäyttöön. 

 

 

 
Kuva 51. Hyrtiälänkankaan osa-alueet 1–4. 
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Osa-alue 1 

 

Osa-alueen pohjoisosassa on kuusikkoa ja havumetsää. Puusto on varttunutta ja 

kasvillisuus lähinnä tuoretta kangasmetsää. Osa-alueen keskivaiheilla on män-

tyvaltaista nuorta kasvatusmetsää ja taimikkoa. Kasvillisuus on tällä alueella 

kuivahkoa kangasta. Osa-alueen eteläpäässä on maa-ainesten ottoalue. 

  

Osa-alue 2 

 

Osa-alueen pohjoisreunalla on nuorta havupuuvaltaista kasvatusmetsää. Sen 

eteläpuolella on laajahko kuvio siemenpuuasentoon hakattua männikköä. Osa-

alueen eteläosa on varttunutta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Kasvillisuus on 

koko osa-alueella kuivahkoa–tuoretta kangasmetsää. Alueen lounaisosassa on 

pienempi siemenpuuasentoon hakattu taimikkokuvio. 

 

Osa-alue 3 

 

Suurin osa alueesta on varttunutta kasvatusmännikköä. Osa-alueen koilliskul-

massa on siemenpuuasentoon hakattua männikköä. Alueen pohjoisreunalla on 

kaksi pientä kuviota nuorta kasvatusmetsää. Puusto on näilläkin kuvioilla män-

nikköä. Kasvillisuus on koko osa-alueella kuivahkoa kangasta. 

 

Osa-alue 4 

 

Maantien eteläpuolinen alue on lähinnä nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. 

Osa-alueen eteläpäässä on varttunutta kasvatusmännikköä sekä kuviot siemen-

puuasentoon hakattua männikköä ja mäntytaimikkoa. Kuivahkon kankaan kas-

villisuus lähenee paikoin alueen eteläosassa tuoretta kangasta. Osa-alueen lou-

naisosassa on kaksi rakennusta. 

 

3.6.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit. Alueella ei todettu Suomessa uhanalaisia tai sil-

mälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b), vesilain 2 luvun 11 §:n 

tarkoittamia pienvesiä tai muita arvokkaita luontokohteita. 

 

3.6.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Selvitysalueella on EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeihin kuuluvalle 

kirjoverkkoperhoselle sopivaa elinympäristöä. Muiden em. liitteen lajien esiin-

tymistä ei arvioitu todennäköiseksi. Alueella ei ole esimerkiksi liito-oravan 

elinympäristöksi sopivaa metsää. 
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Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai silmälläpidettäviä (Rassi ym. 2010) 

kasvilajeja. Huomionarvoisista lintulajeista alueella tiedetään esiintyvän sään-

nöllisesti ainakin kehrääjä ja teeri. Molemmat ovat EY:n lintudirektiivin liit-

teen I lajeja; teeri on lisäksi luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT). 

 

3.7  HEINOLA, LÄPIÄ 

 

Läpiän selvitysalue sijaitsee noin 6–7 kilometriä Heinolan keskustasta kaak-

koon päin Läpiänjärven ja Konniveden Tamppilahden välisessä murroslaaksos-

sa. Läpiänjärven laskupuro virtaa Tamppilammen kautta Tamppilahteen. Puro-

laakson molemmin puolin kohoavat paikoin jyrkät ja länsipuolella myös lou-

hikkoiset rinteet. Alueen poikki kulkee voimajohto. Selvitysalueen pinta-ala on 

57 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Kasvillisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat 

luontokohteet 5.9.2013 (Marko Vauhkonen). Alueen luonnonoloista oli aiem-

pia tietoja Husan ja Teeriahon (2007) kallioinventointiraportissa. Lisäksi käy-

tettävissä olivat purolehdon inventointilomakkeet vuosilta 1984, 1986 ja 2000 

(lähde: Hämeen ELY-keskus). 

 

 
Kuva 52. Läpiän selvitysalueen rajaus. 
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3.7.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Korkeusvaihtelut Läpiän selvitysalueella ovat huomattavia. Alueella on muu-

tamia kalliopaljastumia ja Luhdanvuorella lähes 30 metriä korkea jyrkänne. 

Alueen kallioperä on murroslaakson itäpuolella graniittia ja länsipuolella kvart-

si- ja granodioriittia (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Alueen etelärajalla on 

kieleke kiillegneissiä. Koko alueen maaperä on hiekkamoreenia lukuun otta-

matta Tamppilammen ympäristöä ja sen lounaispuolista aluetta, joka on sara-

turvetta (Geologian tutkimuskeskus 1997b). 

 

Läpiän alue kuuluu Järvi-Suomen maisemalliseen suuralueeseen. Maisema-

maakuntajaossa se on osa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maisemamaakuntaa 

ja tarkemmassa jaossa alue kuuluu Päijänteen vuoriseutu -nimiseen maisema-

seutuun (Raivo 1999). Aarrevaaran ym. (2007) selvityksessä on tarkennettu 

valtakunnallista maisemamaakuntajakoa. Päijät-Häme on jaettu kolmeentoista 

maakunnalliseen maisematyyppiin, joista Läpiän alue kuuluu Heinolan järvi-

seutuun. 

 

Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita tai rakennettuja ympäristöjä (Aarrevaara ym. 2007, Museovirasto 

2009, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

  

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa neljään osa-alueeseen (kuva 53). Osa-aluejako perustuu kasvil-

lisuuden lisäksi maankäyttöön. 

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alue sijaitsee Läpiäntien pohjoispuolella. Sen länsireunalla on puustoltaan 

nuorta ja varttunutta tuoreen kankaan kasvatuskuusikkoa. Tamppilahden ran-

nalla on jyrkässä ja louhikkoisessa rinteessä kasvavaa uudistuskypsää männik-

köä (kuva 54). Kasvillisuus on tälläkin alueella tuoretta kangasta. Kuusikko- ja 

männikkökuvioiden välissä on melko laaja hakkuualue. 

 

Läpiäntien ja Tamppilahden pohjukan välissä on lehtomaisen kankaan kuusik-

koa. Alikasvoksena on vähän haapaa, raitaa ja pihlajaa. Tien reunalla on nuo-

tiopaikka ja kuvion halki on kaivettu kaapeli Tamppilahden rantaan. Läpiänjär-

ven laskupuron länsipuolella on pienialaisesti tuoretta lehtoa, jonka kenttäker-

roksen lajistoa ovat mm. käenkaali, oravanmarja, lillukka, kielo, kevätlinnun-

herne, ahomansikka ja sudenmarja. 

 

Laskupuron varrella (kuva 55) on kapealti kostean saniaislehdon lajistoa: hii-

renporras, käenkaali, lehtotesma, ojakellukka, rönsyleinikki, suo-orvokki, me-

siangervo, korpi- ja metsäimarre, metsäkorte, sudenmarja, metsäalvejuuri ja 

metsäkurjenpolvi. Pensaista tavataan näsiää, punaherukkaa, vadelmaa ja korpi-

paatsamaa. Purovarren puustona on varttuneita tervaleppiä sekä nuorempaa 

pihlajaa, koivua, tuomea, raitaa, haapaa, harmaaleppää ja kuusta. Alueella on 

tervaleppä-, koivu- ja haapapökkelöitä sekä jonkin verran maapuita. 
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Kuva 53. Läpiän osa-alueet 1–4. 

 

 

Tamppilahden itärannalla on puustoltaan varttunutta lehtomaisen kankaan kuu-

sikkoa, joka vaihettuu ylärinteellä tuoreeksi kankaaksi. Rannalla kasvaa jonkin 

verran lehtipuustoa, lähinnä koivua ja leppiä. Osa-alueen itäreunalla on avoha-

kattu kuvio. 

 

Osa-alue 2 

 

Läpiäntien eteläpuolella on hakkuualue ja pieni kuvio nuorta tuoreen kankaan 

sekametsää. Voimajohdon eteläpuolella on avohakkuu ja Luhdanvuoren itärin-

teellä varttuneen metsän kuvio. Sen puustona on mäntyä ja koivua sekä vähän 

kuusta. Kasvillisuus on tuoretta kangasta. 

 

Luhdanvuoren laki eli suurin osa osa-alueesta on avohakattu. Alueella on tai-

mikkoa sekä kuvio mäntyvaltaista nuorta kasvatusmetsää. Luhdanvuoren jyrk-

kä ja suurelta osin louhikkoinen itärinne kasvaa varttunutta männikköä. Seka-

puuna on mm. vähän koivua. Osa-alueen lounaispäässä on varttunutta kuusik-

koa. Kasvillisuus on koko alueella tuoretta kangasmetsää. 
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Kuva 54. Louhikkoista rinnemännikköä Tamppilahden länsirannalla. 

 

 

 
Kuva 55. Purovarren lehtoa Läpiäntien ja Tamppilahden pohjukan välisellä jaksolla. 

 

Osa-alue 3 

 

Tamppilammen rannoilla on luhtaista saranevaa, jonka lajeja ovat mm. pullo- 

ja jouhisara, järvikorte, kurjenjalka, raate, suoputki, ranta-alpi, siniheinä ja kiil-
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topaju. Lammen lounaispuolinen alue on ollut aiemmin maatalouskäytössä. 

Alue on palautumassa kosteaksi lehdoksi tai lehtokorveksi. Nuorta lehtipuustoa 

ja pajukkoa kasvavan alueen kenttäkerroksessa vallitsevat mesiangervo ja sa-

niaiset. Voimajohtoaukea on soistunut ja sillä kasvaa yleisten neva- ja rämela-

jien lisäksi mm. niukasti keltasaraa. 

 

Voimajohdon eteläpuolella Läpiänjärven laskupuron varrella kasvaa varttunut-

ta kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa vähän koivua, haapaa ja pihlajaa sekä puron 

varrella leppiä. Puron reunametsän kasvillisuus on lehtomaista kangasta. Las-

kupuron varrella on kapealti saniaisvaltaista lehtokasvillisuutta, joka ei ole eri-

tyisen edustavaa. Muuta lehtolajistoa ovat mm. koiranheisi, käenkaali ja su-

denmarja. Läpiänjärven laskupuron uoma (kuva 56) ei ole luonnontilainen lu-

kuun ottamatta yhtä lyhyttä louhikkojaksoa, vaan sitä on perattu ja kaivettu. 

 

 
Kuva 56. Läpiänjärven laskupuron uomaa osa-alueella 3. 

 

Luhdanvuoren kaakkoisrinteellä on pienellä alueella lehtoa, jossa tavataan sekä 

tuoreiden että kuivien lehtojen lajistoa. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. kieloa, 

lillukkaa, käenkaalia, kevätlinnunhernettä, vuohenputkea, kalliokieloa ja nuok-

kuhelmikkää. Pensaista tavataan lehtokuusamaa ja näsiää. 

 

Em. lehtokuvion lounaispuolella eli Luhdanvuoren etelärinteellä on aiemmin 

maatalouskäytössä ollut pieni kuvio, joka on palautumassa tuoreeksi lehdoksi 

(kuva 57). Sen pääpuulaji on kuusi ja lisäksi tavataan harmaaleppää, tuomea, 

pihlajaa ja metsälehmusta (nuoria puita ja vesoja). Kohde ei täytä luonnonsuo-

jelulain 29 §:n mukaisen suojellun luontotyypin (jalopuumetsikkö) kriteereitä. 

Sen halki laskee rinnettä alas pieni louhikkoinen ja kausikuiva uoma, joka on 

ehkä tulkittavissa vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamaksi noroksi. 
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Kuva 57. Kuusivaltainen lehtokuvio, jonka puustossa on myös nuoria metsälehmuksia. 

 

Lehdon kenttäkerroksessa kasvaa käenkaalia, metsäalvejuurta, kieloa, musta-

konnanmarjaa, oravanmarjaa, kevätlinnunhernettä, koiran- ja vuohenputkea, 

nokkosta, lehto-orvokkia, sudenmarjaa, kivikkoalvejuurta ja lillukkaa. Kuvion 

pensaslajeja ovat mm. lehtokuusama, punaherukka, vadelma ja näsiä. Lehto 

ulottuu hieman Juustopolun eteläpuolelle, missä se vaihettuu kosteaksi suur-

ruoholehdoksi: mesiangervoa, ojakellukkaa, rönsyleinikkiä, vuohenputkea ja 

metsäkurjenpolvea. 

 

Läpinjärven rannalla on alava ja osin soistunut kuusikkokuvio. Sen kasvistoon 

kuuluvat metsälajien lisäksi mm. metsäkorte, korpikastikka ja eri saniaiset. 

 

Osa-alue 4 

 

Läpiänjärven laskupuron ja Juustopolun itäpuolinen rinne kasvaa varttunutta 

kasvatuskuusikkoa. Kasvillisuus on tuoretta kangasta, joka on paikoin soistunut 

rinteen tyvellä polun läheisyydessä. Kuusikkorinne on paikoin louhikkoinen. 

Sen laella eli osa-alueen itäreunalla on laaja kuvio nuorta kasvatusmetsää, jon-

ka puusto on mäntyvaltaista. Kasvillisuus on lajistoltaan tavanomaista tuoretta 

kangasta. 

 

3.7.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-
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tujen luontotyyppien kriteerit. Luhdanvuoren etelärinnettä laskee alas pieni, 

louhikkoinen ja kausikuiva uoma, joka on ehkä tulkittavissa vesilain 2 luvun 11 

§:n tarkoittamaksi noroksi. Tamppilampi on samassa pykälässä tarkoitettu alle 

hehtaarin laajuinen luonnontilainen lampi. 

 

Luhdanvuoren etelä–kaakkoisrinteen lehtoalue sekä Läpiäntien ja Tamppilah-

den pohjukan välissä oleva purovarren lehtoalue ovat metsälain 10 §:n mukai-

sia elinympäristöjä. Lehdot ovat myös Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä 

(Raunio ym. 2008a, b). Suurin osa Läpiänjärven laskupuron varresta voidaan 

katsoa metsälaissa tarkoitetuksi monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi 

elinympäristöksi. Uoman eteläosassa sekä toisaalta aivan sen pohjoispäässä 

Läpiäntien pohjoispuolella laskupuron reunametsä täyttää myös METSO-

ohjelman kriteerit mm. merkittävän lahopuumäärän vuoksi (kuva 58). 

 

 

 
Kuva 58. Läpiänjärven laskupuron varsi osa-alueen 3 eteläpäässä eli lähellä järven rantaa. 

 

Selvitysalueen eteläosa sisältyy Läpiänjärven rotkolaakso -nimiseen arvok-

kaaksi luokiteltuun kallioalueeseen (Husa & Teeriaho 2007). Kohde on sijoitet-

tu seitsenportaisella asteikolla arvoluokkaan 4. Arvoluokkiin 1–4 kuuluvat kal-

lioalueet sisältävät sellaisia biologisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, joil-

la on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun 

kannalta. 

 

Selvitysalueen erityisiä luontoarvoja sisältävät osat on yhdistetty yhdeksi raja-

ukseksi lukuun ottamatta em. kallioaluetta (kuva 59). Rajattua kohdetta voi-

daan pitää lähinnä paikallisesti arvokkaana. Metsän ikääntyessä ja lajiston mo-

nipuolistuessa alue saattaa tulevaisuudessa nousta maakunnallisesti arvokkaak-

si. 
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Kuva 59. Läpiän selvitysalueen arvokkaat luontokohteet ja kasvillisuustyypit sisältyvät vihreäl-
lä viivalla rajattuun alueeseen. Läpiän rotkolaakson arvokas kallioalue on rajattu sinisellä vii-
valla. 

 

3.7.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Maastokäynnillä havaittiin liito-oravan jätöksiä kahden haavan tyvellä Läpiän-

järven laskupuron länsireunalla (kuva 60). Purovarren metsä on liito-oravalle 

sopivaa elinympäristöä. Tamppilammella tavattiin (Jussi Mäkinen) neljä lum-

melampikorentonaarasta 18.6.2013. 

 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista kirjoverkkoperhosen, vii-

tasammakon ja lepakoiden esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi. Kir-

joverkkoperhoselle sopivaa elinympäristöä on lähinnä harvahkoissa rinnemän-

niköissä osa-alueilla 1 ja 2. Tamppilampi on viitasammakolle sopivaa elinym-

päristöä. Lepakoita, etenkin viiksisiippoja, esiintynee kuusivaltaisilla metsäku-

vioilla. Pohjanlepakkoa voidaan tavata muillakin osa-alueilla sekä vesisiippaa 

alueen rannoilla ja niiden tuntumassa. 
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Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai silmälläpidettäviä (Rassi ym. 2010) 

kasvilajeja. Muihin huomionarvoisiin lajeihin luettavan metsälehmuksen esiin-

tymä merkitty kuvan 60 karttaan. 

 

Alueen linnusto tunnetaan puutteellisesti. Maastotöissä tehtiin kaksi havaintoa 

pyystä (kuva 60). Lisäksi Läpiänjärven rannalla havaittiin pohjantikan tuoreita 

ruokailujälkiä. Molemmat lajit ovat EY:n lintudirektiivin liitteen I lajeja. Ai-

emmin osa-alueen 4 kuusikossa on pesinyt varpushaukka ja ainakin Luhdan-

vuorella on tavattu metsoja. Metso on Suomessa silmälläpidettävä (NT) ja Päi-

jät-Hämeen eteläosassa alueellisesti uhanalainen (RT) laji. 

 

 
Kuva 60. Läpiän selvitysalueen merkittävät lajihavainnot. 
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3.8  HEINOLA, LUSI 

 

Lusin selvitysalue (kuva 61) sijaitsee Lusin kyläkeskuksen luoteispuolella val-

tatie 4:n molemmin puolin. Alue on osin kallioista talousmetsämaastoa, jossa 

on muutamia ojitettuja soita. Selvitysalueella ei ole järviä tai lampia. Alueen 

pinta-ala on 277 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-oravat 22.5.2013 (Jussi Mäkinen), kas-

villisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet 18.7.2013 (Marko 

Vauhkonen). Osa alueesta on inventoitu POSKI-projektin luontoselvityksessä 

(Hassani ym. 2012). 

 

 
Kuva 61. Lusin selvitysalueen rajaus. 

 

3.8.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Selvitysalueen pohjoisosa on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa, kumpuilevaa kal-

liomaastoa, jossa on monin paikoin kalliopaljastumia. Alueen eteläosa on tasai-

sempaa metsämaata. Kallioperä on koko alueella kiillegneissiä sekä kvartsi- ja 

granodioriittia (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Kalliopaljastumien välisten 

alueiden maaperä on hiekkamoreenia. Pienten soiden maalajina on saraturve. 
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Selvitysalueen eteläosassa on lisäksi pienellä alueella hiesua (Geologian tutki-

muskeskus 1997b). 

 

Lusin alue kuuluu Järvi-Suomen maisemalliseen suuralueeseen. Maisemamaa-

kuntajaossa se on osa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maisemamaakuntaa ja 

tarkemmassa jaossa alue kuuluu Päijänteen vuoriseutu -nimiseen maisemaseu-

tuun (Raivo 1999). Aarrevaaran ym. (2007) selvityksessä on tarkennettu valta-

kunnallista maisemamaakuntajakoa. Päijät-Häme on jaettu kolmeentoista maa-

kunnalliseen maisematyyppiin, joista Lusin alue kuuluu Heinolan järviseutuun. 

 

Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita tai rakennettuja ympäristöjä (Aarrevaara ym. 2007, Museovirasto 

2009, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

  

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa seitsemään osa-alueeseen (kuva 62). Osa-aluejako perustuu 

kasvillisuuden lisäksi maankäyttöön. 

 

 

 
Kuva 62. Lusin osa-alueet 1–7. 
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Osa-alue 1 

 

Osa-alue rajoittuu idässä voimajohtoon. Alueen pohjoisosassa on puustoltaan 

varttunutta havumetsää. Kasvillisuus on tuoretta kangasta ja kenttäkerroksessa 

tavataan tyypin peruslajeja. Alueen keski- ja eteläosa on rikkonaista hakkuu-

alueiden, taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsiköiden mosaiikkia. Alueella on 

useita pienialaisia kalliopaljastumia ja matala jyrkänne Ollinlammen itäpuolel-

la. Lisäksi osa-alueen eteläosassa on ojitettuja suopainanteita. 

 

Osa-alue 2 

 

Osa-alue rajoittuu lännessä voimajohtoon ja idässä valtatiehen. Alueen poh-

joisosa on enimmäkseen nuorta kasvatusmetsää. Alueella on sekä kuusi- että 

mäntyvaltaisia tuoreen kankaan kuvioita. Lisäksi alueen pohjoisosassa on pie-

nehkö avohakkuualue. Kallioiden väliset painanteen on ojitettu. 

 

Alueen keskivaiheilla on kuvio varttunutta kasvatuskuusikkoa ja siemenpuu-

asentoon hakattua männikköä. Lisäksi on laajalti puustoltaan nuorta kasvatus-

metsää ja taimikkoa, joiden pääpuulaji on mänty. Osa-alueen eteläpäässä seka-

puuna on melko runsaasti koivua. Kasvillisuus on koko alueella tuoretta kan-

gasmetsää. 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alueen länsirajana on valtatie 4 sekä vanha Jyväskyläntien reitti. Idässä ra-

jan tuntumassa on voimajohto. Alueen pohjoispäässä Lehmänkielistönmäen 

pohjoispuolella on nuorta kasvatusmetsää, taimikkoa ja avohakkuualueita. Mä-

ellä on pieniä kalliokumpareita sekä jyrkänne. Osa-alueen keskiosissa on nuor-

ta ja varttunutta kasvatusmännikköä sekä -kuusikkoa. Alueen eteläosassa on 

nuorta sekametsää ja taimikkoa, pieniä avohakkuualueita sekä Tuhkamäen tilan 

rakennukset. Kasvillisuus on koko alueella lähinnä tuoretta kangasmetsää ja ta-

vattu kasvilajisto tavanomaista. 

 

Osa-alue 4 

 

Valtatien länsipuolella sijaitsevassa osa-alueen itäosassa kasvaa nuorta seka-

metsää. Alueella on useita kalliopaljastumia, joiden kasvillisuus on sammal- ja 

jäkälävaltaista. Vesikaukalonniittu on kokonaan ojitettu suo. Sen pohjoisosa on 

nevarämemuuttumaa ja eteläosa mäntyä kasvavaa, varpujen luonnehtimaa tur-

vekangasta. Suon lounaispuolelta alkaa laaja hakkuualue, joka ulottuu osa-

alueen lounaispäähän saakka. Laakkionkallion itäpuolella on varttunutta män-

tyvaltaista metsää. Kasvillisuus on tuoretta ja mäen laella lähinnä kuivahkoa 

kangasta. 

 

Osa-alue 5 

 

Osa-alue sijaitsee valtatie 4:n ja vanhan Jyväskyläntien reitin välissä valtatien 

itäpuolella. Alueen pohjoisosassa on taimikkoa ja hakkuuaukea. Keskiosassa 

on lähinnä taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Osa-alueen eteläosassa on laaja 

hakkuualue, johon on jätetty muutamia puustoisia laikkuja. Hakkuun itäreunal-
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la on rakennettu tontti. Osa-alueella on useita ojitettuja soistumia tai painantei-

ta. Puustona on enimmäkseen mäntyä ja koivua sekä jonkin verran kuusta. 

Kasvillisuustyypin määrittäminen on paikoin vaikeaa mm. hakkuualueilla, 

mutta ilmeisesti koko alue on lähinnä tuoretta kangasmetsää. 

 

Osa-alue 6 

 

Valtatien länsipuolella oleva osa-alue rajoittuu lännessä metsäautotiehen. Alu-

een itäpäässä on varttunutta ja pienialaisesti nuorta sekametsää. Kuviota ympä-

röi avohakkuualue. Hakkuu jatkuu alueen halkaisevan ojan länsipuolelle osa-

alueen pohjoisreunalla. Ojan länsipuolella selvitysalueen keskivaiheilla on toi-

nen kuvio puustoltaan varttunutta sekametsää. Osa-alueen länsipää on enim-

mäkseen taimikoita ja nuorta kasvatusmetsää. Alueella on muutama kalliopal-

jastuma ja matala jyrkänne. 

 

Osa-alue 7 

 

Valtatien länsipuolella on laajahko hakkuualue ja alueen pohjoisosassa taimik-

koa. Hakkuun länsipuolella selvitysalueelle ulottuu hieman peltoa. Pellon poh-

jois- ja länsipuolella on nuorta kasvatusmetsää ja taimikoita, jotka ovat havu-

puuvaltaisia. Osa-alueen rajalla sijaitsevan Paskosuon pellon pohjoispuolella 

on hakkuualuetta ja taimikkoa sekä ojitetulla suolla kasvavaa nuorta mäntyval-

taista metsää. Suon lounaispuolella on jälleen taimikkoa sekä nuorta sekamet-

sää pienen pellon ympäristössä. Pellon ympäristössä on ojitettuja soistuneen 

metsämaan painanteita. Osa-alueen länsipäässä on puulajisuhteiltaan vaihtele-

vaa varttunutta kasvatusmetsää sekä pieniä taimikkokuvioita. Kasvillisuus on 

tuoretta kangasmetsää, joka lähenee mm. peltojen tuntumassa lehtomaista kan-

gasta. 

 

3.8.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien tai vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamien kohteiden kritee-

rit. Alueella ei havaittu metsälain 10 §:n mukaisia elinympäristöjä tai Suomes-

sa uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b). 

 

POSKI-projektin luontoselvityksessä (Hassani ym. 2012) rajattuja kallioketoja 

ei katsottu tässä selvityksessä arvokkaiksi luontokohteiksi. Edustavimpien koh-

teiden puusto on hakattu ja niiden aluskasvillisuus on muuttunut hakkuun seu-

rauksena. Osa kohteista on puolestaan kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan hyvin 

tavanomaisia metsäisiä kallioita. 
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3.8.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Keväällä 2013 havaittiin (Jussi Mäkinen) liito-oravan jätöksiä yhden kolohaa-

van tyvellä osa-alueella 5 (kuva 63). Selvitysalueen länsiosassa on puustoltaan 

varttunutta sekametsää, joka saattaisi sopia lajin elinympäristöksi. Tällä alueel-

la ei kuitenkaan tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 

 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista kirjoverkkoperhosen ja le-

pakoiden esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi. Alueella ei kuitenkaan 

ole niiden kannalta erityisen arvokkaita tai hyvin sopivia elinympäristöjä. 

 

 
Kuva 63. Lusin selvitysalueen merkittävät lajihavainnot. 

 

Selvitysalueella todettiin (Jussi Mäkinen) toukokuussa harjupussikoin esiinty-

mä (kuva 63). Vanhan Jyväskyläntien päässä osa-alueella 5 kasvaa idänkeulan-

kärkeä, joilta löydettiin vähintään 50 harjupussikoin toukkapussia (det. Ali 

Karhu; kuva 64). Tämä pikkuperhoslaji on säädetty luonnonsuojeluasetuksella 

uhanalaiseksi ja arvioitu (Rassi ym. 2010) Suomessa vaarantuneeksi (VU) la-

jiksi. 
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Kuva 64. Harjupussikoin toukkapussi idänkeulankärjellä. 

 

 

Tiedot selvitysalueen linnustosta ovat vähäisiä ja puutteellisia. Lehmänkielis-

tönmäellä havaittiin (Jussi Mäkinen) keväällä 2013 metson ulosteita. Huo-

mionarvoisista kasvilajeista tavattiin kelta-apilaa kahdesta paikasta valtatie 4:n 

pientareelta sekä ahokissankäpälää osa-alueen 6 luoteisosasta (kuva 63). Mo-

lemmat lajit on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa silmälläpidettäviksi 

(NT). Ahokissankäpälää saattaa kasvaa alueella muuallakin. Hassanin ym. 

(2012) mainitsema toinen esiintymä Laakkionkallion eteläpuolella on ilmeises-

ti tuhoutunut metsän hakkuun seurauksena. 

 

3.9  PADASJOKI, VAKKILA 

 

Vakkilan selvitysalue (kuva 65) sijaitsee valtatie 24:n länsireunalla Maakesken 

kylän kohdalla. Alue on talouskäytössä olevaa kangasmetsämaastoa, jossa on 

muutamia soita. Selvitysalueen keskiosassa on maa-ainesten ottoalue. Alueella 

ei ole järviä, mutta lampia on yksi. Selvitysalueen pinta-ala on 121 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Liito-oravat 13.5.2013 (Jussi Mäkinen), kas-

villisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet 3.8.2013 (Marko Vauh-

konen). Osa alueesta on inventoitu POSKI-projektin luontoselvityksessä (Has-

sani ym. 2012). 
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Kuva 65. Vakkilan selvitysalueen rajaus. 

 

3.9.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Vakkilan alue on pinnanmuodoiltaan melko tasaista itäpuolella olevan harjun 

lievekangasta. Alueella ei ole kalliomaastoa tai kalliopaljastumia. Alueen kal-

lioperän kivilajeiksi ilmoitetaan metagrauvakka, kiilleliuske, kiillegneissi ja 

suonigneissi (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Alueen maaperä on pääasiassa 

hiekkaa; itä- ja kaakkoisosassa on myös soraa. Selvitysalueen pohjoispäässä on 

pieni alue karkeaa hietaa ja itäreunalla hienoa hietaa. Soiden maalajina on sara-

turve (Geologian tutkimuskeskus 1997b). 

 

Vakkilan alue kuuluu Järvi-Suomen maisemalliseen suuralueeseen. Maisema-

maakuntajaossa se on osa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maisemamaakuntaa 

ja tarkemmassa jaossa alue kuuluu Päijänteen vuoriseutu -nimiseen maisema-

seutuun (Raivo 1999). Aarrevaaran ym. (2007) selvityksessä on tarkennettu 

valtakunnallista maisemamaakuntajakoa. Päijät-Häme on jaettu kolmeentoista 

maakunnalliseen maisematyyppiin, joista Vakkilan alue kuuluu Etelä-

Päijänteen viljelyseutuun. 
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Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita tai rakennettuja ympäristöjä (Aarrevaara ym. 2007, Museovirasto 

2009, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

  

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa neljään osa-alueeseen (kuva 66). Osa-aluejako perustuu kasvil-

lisuuden lisäksi maankäyttöön. 

 

 
Kuva 66. Vakkilan osa-alueet 1–4. 

 

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alueen koilliskulmassa on asuinrakennuksia ja pieni peltoalue. Muuten 

osa-alueen pohjoisreuna on taimikkoa ja alueen länsipäässä nuorta mäntyval-

taista kasvatusmetsää. Osa-alueen pohjoisrajalla on ojitettu korpiräme, jossa 

kasvaa varttunutta männikköä. Selvitysalueen eteläpuolisko on puustoltaan 

harvennettua, varttunutta–uudistuskypsää männikköä. Alueen länsipäässä on 

paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi rajattu ojittamaton suo (ks. alaluku 

3.9.2). 
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Osa-alue 2 

 

Osa-alueen itä–kaakkoisosassa on laajahko maa-ainesten ottoalue. Muu alue on 

enimmäkseen taimikoita ja hakkuualueita. Alueen poikki virtaa oja, joka on il-

meisesti osittain luonnonuomassa. Ojan läheisyydessä on ojitettuja soistuneita 

painanteita. Osa-alueen eteläreunalla on varttunutta puustoa; männyn lisäksi 

tavataan koivua ja kuusta. Kasvillisuus on koko alueella lähinnä kuivahkoa 

kangasta. 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alueen länsireunalla on avohakattu puutavaran varastointiin käytetty alue 

sekä taimikkoa. Taimikkoalueen kaakkoispuolella on paikallisesti arvokkaaksi 

luontokohteeksi rajattu Huutsuo (ks. alaluku 3.9.2). Osa-alueen keskivaiheilla 

on varttunutta havumetsää kasvava kuvio, jolla todettiin olevan linnustollista 

merkitystä (ks. alaluku 3.9.2). Osa-alueen itäosa on enimmäkseen nuorta män-

tyvaltaista metsää. Alueella on myös muutama taimikkokuvio. Metsien kasvil-

lisuus on kuivahkoa–tuoretta kangasta ja kasvilajisto näille tyypeille ominaista. 

 

Osa-alue 4 

 

Osa-alue on lähes kokonaisuudessaan mäntyvaltaisten nuorten kasvatusmetsien 

ja taimikoiden mosaiikkia. Osa-alueen eteläpäässä on pienialaisesti myös vart-

tunutta puustoa ja täällä kuusta on puustossa runsaammin. Kasvillisuus on täl-

läkin osa-alueella kuivahkoa–tuoretta kangasta. 

 

3.9.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit. Huutsuon lampi on ainoa todettu vesilain 2 lu-

vun 11 §:n tarkoittama kohde. Vakkilan korpi voidaan katsoa metsälain 10 §:n 

mukaiseksi elinympäristöksi. Nämä kaksi kohdetta ja Huutsuon pohjoispuoli-

nen metsäalue rajattiin paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi (kuva 67). 

 



Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013.    

 

 

88 

 

 
Kuva 67. Vakkilan alueen arvokkaat luontokohteet (vihreät rajaukset) pohjoisesta etelään: 
Vakkilan korpi, Huutsuon metsä ja Huutsuo. 

 

 

Vakkilan korpi on ojitetun suoalueen itäisin osa, joka on säilynyt vesitalou-

deltaan lähes luonnontilaisena. Suon puustona on kuusta, mäntyä, koivua, paju-

ja ja harmaaleppää. Alueella on kohtalaisesti lahopuuta. Pensaskerroksessa ta-

vataan puiden taimien lisäksi mm. virpapajua ja korpipaatsamaa. Mättäillä kas-

vaa mm. mustikkaa, puolukkaa, rätvänää, ketunliekoa ja saniaisia. Välipinnoil-

la kasvaa runsaasti korpikastikkaa sekä mm. suo-orvokkia, metsäkortetta, hara-

juurta ja maariankämmekkää. Luhtaisuutta ilmentävää kosteimpien painantei-

den lajistoa ovat mm. kurjenjalka, luhtamatara ja ranta-alpi. Saroista tavataan 

mm. harmaa-, juola-, pullo-, tähti- ja hentosaraa. Vakkilan korpi voidaan kat-

soa metsälain 10 §:n mukaiseksi elinympäristöksi. 

 

Huutsuon metsä on kuusivaltainen metsäkuvio, jonka valtapuusto on iäkästä. 

Puusto on osin kerroksellista ja tiheääkin. Sekapuuna kasvaa jonkin verran 

mäntyä ja vähän koivua. Kuvion kasvillisuus on pääasiassa tuoretta kangasta, 

jonka kasvilajisto on tavanomaista. Kohteen arvo perustuu melko suureen la-

hopuun määrään sekä kohteella havaittuihin lintulajeihin: pohjantikka, pyy ja 

idänuunilintu (ks. tarkemmin alaluku 3.9.3). Maastokäynnin ajankohta ei ollut 

sopiva linnuston kattavaan selvittämiseen. 
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Huutsuo on vesistön umpeenkasvun tuloksena syntynyt luonnontilainen suo. 

Alueella on ainakin saranevaa ja mahdollisesti myös avoluhtaa. Kasvillisuutta 

ei päästy tutkimaan tarkasti suon märkyyden vuoksi, mutta ainakaan kohteen 

reunoilta ei tavattu huomionarvoisia kasvilajeja. Suon keskellä oleva lampi on 

vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen kohde, jonka luonnontilan vaarantaminen on 

kielletty. 

 

3.9.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Vakkilan alueella ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä eikä alueella 

ole juurikaan lajille sopivaa elinympäristöä. Muista EY:n luontodirektiivin liit-

teen IV(a) lajeista kirjoverkkoperhosen esiintyminen alueella arvioitiin mah-

dolliseksi. Huutsuon lampi voi soveltua lumme- ja sirolampikorennon elinym-

päristöksi. 

 

 
Kuva 68. Vakkilan huomionarvoiset lajihavainnot. 

 

Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia lajeja. Silmälläpidettävistä (ks. Rassi 

ym. 2010) lajeista tavattiin ahokissankäpälää kolmessa paikassa selvitysalueen 

koillisosassa (kuva 68) sekä hentosaraa arvokkaaksi luontokohteeksi rajatussa 

Vakkilan korvessa (ks. alaluku 3.9.2). Hassanin ym. (2012) mainitsemaa sil-
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mälläpidettävää kellotalvikkia ei kesällä 2013 tavattu, mutta laji saattaa edel-

leen esiintyä alueella. 

 

Kesän 2013 maastokäynnillä tehtiin havainto pyystä ja pohjantikasta (kuva 68). 

Molemmat lajit ovat EY:n lintudirektiivin liitteen I lajeja. Havainnot tehtiin 

paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi rajatussa Huutsuon metsässä (ks. ala-

luku 3.9.2). Samassa metsikössä havaittiin Päijät-Hämeessä melko harvinainen 

idänuunilintu, joka saattoi elokuun alussa olla vielä reviirillään. 

 

3.10  SYSMÄ, NAUMI 

 

Naumin selvitysalue muodostuu kahdesta erillisestä osasta (kuvat 69 ja 70), 

jotka sijaitsevat Asikkala–Sysmä-maantien pohjoispuolella lähellä Asikkalan ja 

Sysmän kuntien välistä rajaa. Suomennurmen peltoaukea erottaa alueet toisis-

taan. Molemmat alueet ovat paljolti metsäisiä, mutta niillä on myös peltoja ja 

asutusta. Kallioita on vain vähän. Pohjoisemmalla selvitysalueella on kaksi 

suota, mutta järvet ja lammet puuttuvat molemmilta alueilta. Pohjoisempi sel-

vitysalue rajoittuu osin Päijänteen rantaan ja eteläisempikin alue on varsin lä-

hellä rantaa. Selvitysalueiden yhteispinta-ala on 344 hehtaaria. 

 

Inventoinnit ja aiemmat tiedot: Kasvillisuus- ja luontotyypit sekä arvokkaat 

luontokohteet 19.–20.7.2013 (Marko Vauhkonen). Osa alueesta on inventoitu 

POSKI-projektin luontoselvityksessä (Hassani ym. 2012). 

 

 
Kuva 69. Naumin pohjoisemman selvitysalueen rajaus. 
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Kuva 70. Naumin eteläisemmän selvitysalueen rajaus. 

 

3.10.1  Alueen yleiskuvaus 

 

Naumin pohjoisempi selvitysalue sijaitsee pääosin kahden harjun välissä. Niis-

tä itäisempi (Soukanharju) kuuluu selvitysalueeseen suurelta osin. Alueella on 

useita peltoja, niiden välisiä metsäalueita sekä kallioinen Pellosniemenvuori. 

Eteläisempi selvitysalue on samankaltaista aluetta, jossa metsät ja pellot vuo-

rottelevat, mutta alue on pinnanmuodoiltaan tasaisempaa ja harjuluonto puut-

tuu. Alueen eteläreunalla on kallioista maastoa. Selvitysalueista pohjoisemman 

kallioperä on kiillegneissiä ja granodioriittiä ja eteläisemmän alueen kallioperä 

kiillegneissiä (Geologian tutkimuskeskus 1997a). 

 

Molempien selvitysalueiden maaperä on enimmäkseen hiekkamoreenia ja sa-

vea, jotka vuorottelevat. Pohjoisemmalla alueella olevan Soukanharjun maape-

rä on soraa ulottuen pohjoisessa rantaan saakka. Selvitysalueen ulkopuolella 

olevan Vähäniemen maaperä on pääasiassa hiekkaa, ja tämä ulottuu hieman 

alueen eteläosaan. Paalahden länsirannan suo on saraturvetta. Suon pohjois- ja 

länsipuolen peltojen kohdalla maaperä on osin saraturvetta ja osin savea. Sou-

kanharjun lähteiden alueella on rahkaturvetta. Eteläisemmän selvitysalueen 

maaperässä on hiekkamoreenin ja saven lisäksi hieman karkeaa hietaa. Sitä 

esiintyy alueen pohjoisosassa pellon reunalla (Geologian tutkimuskeskus 

1997b). 
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Naumin alue kuuluu Järvi-Suomen maisemalliseen suuralueeseen. Maisema-

maakuntajaossa se on osa Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maisemamaakuntaa 

ja tarkemmassa jaossa alue kuuluu Päijänteen vuoriseutu -nimiseen maisema-

seutuun (Raivo 1999). Aarrevaaran ym. (2007) selvityksessä on tarkennettu 

valtakunnallista maisemamaakuntajakoa. Päijät-Häme on jaettu kolmeentoista 

maakunnalliseen maisematyyppiin, joista Naumin alue kuuluu Etelä-Päijänteen 

viljelyseutuun. 

 

Selvitysalueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-

sema-alueita tai rakennettuja ympäristöjä (Aarrevaara ym. 2007, Museovirasto 

2009, Wager 2006, Ympäristöministeriö 1995). 

  

Alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä kuvataan seuraavassa yleispiirteisesti 

käyttäen jakoa yhdeksään osa-alueeseen (kuvat 71 ja 72). Osa-aluejako perus-

tuu kasvillisuuden lisäksi maankäyttöön. 

 

 
Kuva 71. Naumin osa-alueet 1–5. 
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Osa-alue 1 

 

Osa-alueen luoteisreunalla ja keskiosassa on pellot; muuten alue on metsämaa-

ta. Keskiosan pellon pohjois- ja eteläpuolinen metsä on taannoin hakattu ja alue 

kasvaa nykyisin nuorta sekametsää. Osa-alueen koillisreunalla on varttunutta 

sekametsää, jossa kasvaa myös vähän haapaa. Muuten alueen keski- ja eteläosa 

on varttunutta kuusivaltaista metsää. Kasvillisuus on koko osa-alueella tuoretta 

tai lehtomaista kangasmetsää. 

 

Osa-alue 2 

 

Osa-alueen länsireunalla on Pellosniemen tilakeskus ja sen itäpuolella pelto. 

Pellon itäreunalla on metsäinen kannas, jonka länsireunalla on varttunutta kuu-

sikkoa ja itäreunalla taimikkoa. Kannaksen itäpuolella on jälleen pelto, jonka 

länsipuolelle em. taimikko jatkuu. Pellon itä–koillispuolella on paikallisesti ar-

vokkaaksi luontokohteeksi rajattu Paalahden lehto (ks. alaluku 3.10.2). Osa-

alueen itäisimmässä osassa on pelto, puustoltaan varttunutta kuusivaltaista 

metsää sekä paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi rajattu Paalahden suo 

(ks. alaluku 3.10.2). Kangasmetsäkuvioiden kasvillisuus vaihtelee tälläkin osa-

alueella tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen. 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alue on kokonaan metsää. Pääosa alueesta on mäntyvaltaista tai sekapuus-

toista kasvatusmetsää. Puusto on melko nuorta; varttunutta puustoa on lähinnä 

alueen pohjoisosassa, jossa on myös kuusivaltaista metsää. Osa-alueen poh-

joisosassa on Pellosniemenvuori, jossa on kalliopaljastumia ja pienehkö jyr-

känne. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta kuivahkoon kankaaseen. Pienialaisesti 

tavataan myös lehtomaista kangasta alueen alavimmissa osissa. Osa-alueen 

reunoilla on muutama rakennus ja rakennelma. 

 

Osa-alue 4 

 

Osa-alueen itäosan muodostaa Soukanharju. Sen pohjoisosan puusto on hakattu 

ja alueella kasvaa nykyisin taimikkoa sekä pienialaisesti nuorta metsää. Harjun 

eteläosassa kasvaa varttunutta mäntyvaltaista metsää. Kasvillisuus on enim-

mäkseen kuivahkoa kangasta ja alarinteillä tuoretta kangasta. Harjun länsipuo-

lella on Soukanharjun lähteet -niminen paikallisesti arvokas luontokohde (ks. 

alaluku 3.10.2). Toisessa harjun länsipuolisessa painanteessa on luonnontilal-

taan muuttunut ja kuivahtanut soistuma. Sen länsipuolella on pieni kohde, jota 

on käytetty maa-ainesten ottoon, varastointiin ym. Selvitysalueen länsi–

lounaisosassa on varttunutta sekametsää, jossa on tehty havainto liito-oravan 

esiintymisestä (ks. alaluku 3.10.3). Alueen läntisin reuna on hakkuualuetta, jo-

hon on jätetty siemenpuita. Osa-alueen länsipuoliskon kasvillisuus on tuoretta–

lehtomaista kangasta. 

 

Osa-alue 5 

 

Osa-alueella on metsämaata ja vähän peltoa. Lähes koko osa-alueen eli Villen-

vuoren ja sen länsipuolen metsät on hakattu. Alueella onkin laajalti taimikko-
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kuvioita, joista monille on jätetty siemenpuita. Siellä täällä on pieniä laikkuja 

nuorta puustoa. Villenvuoren kaakkoisreunalla on Koiviston tila. Rakennusten 

koillispuolella on varttunutta sekametsää, jonka puustossa on mm. haapaa. 

Osa-alueen lounaiskulmassa on varttunutta männikköä ja hieman nuorempaa 

sekametsää. Pellon itäpuolella on kuvio puustoltaan nuorta sekametsää. Osa-

alueen kasvillisuus on tuoretta ja lehtomaista kangasta sekä Soukanharjun reu-

nalla osin kuivahkoa kangasta. 

 

 
Kuva 72. Naumin osa-alueet 6–9. 

 

 

Osa-alue 6 

 

Osa-alue on enimmäkseen metsämaata, mutta Ranta-ahon tilan pellot ulottuvat 

alueelle useassa kohdassa. Metsäinen osa on puustoltaan eri-ikäisten talous-

metsäkuvioiden mosaiikkia. Pääosin metsät ovat varttuneita, mutta myös nuor-

ta kasvatusmetsää on kohtalaisesti ja vähän taimikkoakin. Pääpuulaji alueella 

on kuusi, mutta mäntyvaltaisia ja sekapuustoisiakin kuvioita on useita. Metsä-

maan painanteet on ojitettu lähes koko alueella. Osa-alueen metsäkasvillisuus 

vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen. Alueen lounaiskulmassa on ra-

kennuksia. 

 



Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013.    

 

 

95 

 

Osa-alue 7 

 

Osa-alueen muodostaa laajahko ja varsin yhtenäinen varttuneen metsän alue. 

Metsä on kuusivaltaista ja alueen pohjois–koillisosan mäkialueilla mäntyval-

taista. Sekapuuna esiintyy yleisesti koivua ja myös haapaa on paikoin. Kasvilli-

suus on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Ainoastaan mäkien lakiosissa, pienten 

kalliopaljastumien tuntumassa, kasvillisuus lähenee kuivahkoa kangasta. Osa-

alueen itäosassa on kaksi pientä peltoa. Pohjoisemman pellon länsipuolella on 

rakennuksia ja edelleen niiden länsipuolella pieni hakkuualue. 

 

Osa-alue 8 

 

Osa-alueella on Isorannan tilakeskus ym. rakennuksia ja peltoja. Niiden välissä 

ja ympärillä on metsiköitä, jotka ovat enimmäkseen puustoltaan varttuneita ja 

kuusivaltaisia. Haapaa kasvaa etenkin alueen koillisosassa. Tilakeskuksen poh-

jois- ja itäpuolella on hakkuualueet. Osa-alueen reunoilla on lisäksi joitakin 

puustoltaan nuorempia sekametsäkuvioita. Kasvillisuus on lehtomaista ja tuo-

retta kangasmetsää. 

 

Osa-alue 9 

 

Metsiä on hakattu laajalti etenkin osa-alueen pohjoisreunalla sekä sen länsi- ja 

keskiosassa. Hakkuuaukeiden ja taimikkokuvioiden välissä on havupuuvaltai-

sia nuoren ja varttuneen kasvatusmetsän kuvioita. Koivua kasvaa sekapuuna 

etenkin alueen länsiosassa. Kasvillisuus on koko osa-alueella lähinnä tuoretta 

kangasta. Tupsuvuoren valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen (ks. alaluku 

3.10.2) rajaus käsittää pääosan osa-alueen itäpuoliskosta. Kasvillisuudeltaan 

tavanomaisen metsäisen mäen laella on pieni kalliopaljastuma. Osa-alueen 

koillis- ja lounaisreunalla on rakennetut tontit. 

 

3.10.2  Arvokkaat luontokohteet 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, 

valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, 

suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastoselvityksissä ei 

todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojel-

tujen luontotyyppien kriteerit.  

 

Paalahden lehto ja Soukanharjun lähteet katsottiin metsälain 10 §:n mukaisiksi 

elinympäristöiksi. Lehdot ovat myös Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä 

(Raunio ym. 2008a, b). Soukanharjun lähteet tulkittiin vesilain 2 luvun 11 §:n 

tarkoittamaksi suojelluksi vesiluontotyypiksi. Paalahden länsirannalla olevat 

pienet lammet ovat ilmeisesti kaivettuja, eivätkä ne näin ollen ole em. vesilain 

pykälän tarkoittamia kohteita. Lisäksi muuna luontokohteena rajattiin Paalah-

den suo. 

 

Edellä mainitut kolme paikallisesti arvokkaaksi katsottua luontokohdetta kuva-

taan seuraavassa. Kohteiden rajaukset ilmenevät kuvasta 73. 

 



Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013.    

 

 

96 

 

 
Kuva 73. Naumin pohjoisemman selvitysalueen arvokkaat luontokohteet (vihreät rajaukset). 
Pohjoisesta etelään: Paalahden lehto, Paalahden suo ja Soukanharjun lähteet. 

 

 

Paalahden lehto. Kohteeseen sisältyy pellonreunan ja purovarren lehtoa. Pää-

osin kasvillisuus on tuoretta lehtoa, mutta puron reunoilla on myös kosteiden 

lehtojen peruslajistoa. Puustossa on kuusen lisäksi lehtipuustoa, mm. koivua, 

haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa sekä metsälehmusta. Pensaskerroksessa tava-

taan lehtokuusamaa, taikinamarjaa, näsiää ja punaherukkaa. Kenttäkerroksen 

lehtolajeja ovat mm. lehto-orvokki, lehtoimikkä, sudenmarja, mustakonnan-

marja, kevätlinnunherne ja lehtotesma. Lehto vaihettuu reunoiltaan lehtomai-

seksi kankaaksi. Rajatun kohteen pääosa voidaan katsoa metsälain 10 §:n mu-

kaiseksi kohteeksi. Lehdot ovat myös Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä 

(Raunio ym. 2008a, b). 

 

 

Paalahden suo on suopursun ja tupasvillan luonnehtima ojittamaton räme, jos-

sa on myös nevarämeosa. Sillä esiintyviä kasvilajeja ovat em. lisäksi suokukka, 

pyöreälehtikihokki, riippasara, jouhisara, rahkasara, isokarpalo, lakka ja luhta-

villa. Puuston muodostavat mänty ja koivu. Reunalla korpisuutta ilmentävät 

mm. korpipaatsama, pajut ja metsävarvut. Suon poikki on rakennettu tie, mikä 
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on heikentänyt kohteen luonnontilaa ja osin myös muuttanut kasvillisuutta. 

Kohde ei ole metsälain 10 §:n tarkoittama vähäpuustoinen suo. 

 

Alueen eteläpäässä on karttaan merkitty lähde, johon on rakennettu kaivo. Läh-

teen ympärillä on kuitenkin edustavaa kasvillisuutta ja luonnontilaisia tihkupin-

toja. Lähteisyyttä ilmentävät mm. ojakellukka, huopaohdake, suokeltto, hiiren-

porras ja leskenlehti. Ympäristön muuta lehtolajistoa ovat mm. käenkaali, rön-

syleinikki, lehtonurmikka ja metsäkurjenpolvi sekä pensaista taikinamarja ja 

lehtokuusama. Suon puolella puuston muodostavat koivun ja männyn lisäksi 

mm. pajut, tervaleppä ja korpipaatsama. Luhtaisella korpireunalla kasvaa mm. 

korpikaislaa, järviruokoa, kurjenjalkaa, harmaa- ja juolasaraa sekä metsäkortet-

ta. 

 

 

Soukanharjun lähteet -niminen kohde on umpeenkasvava lähdelampi, jossa 

on kaksi allikkoa/avolähdettä. Lähteitä ympäröi kasvistoltaan tavanomainen 

suo. Alueella on suopursun, tupasvillan ja muiden yleisten lajien luonnehtimaa 

rämettä, luhtaista nevakorpea sekä alueen reunalla korpirämettä ja ruoho–

mustikkakorpea. Puustona on koivua, tervaleppää, mäntyä ja kuusta sekä pen-

saskerroksessa korpipaatsamaa, katajaa ja pajuja. Avolähteiden reunoilla kas-

vaa mm. kurjenjalkaa, terttualpia, järvikortetta ja luhtavuohennokkaa. Soukan-

harjun lähteet on metsälain 10 §:n mukainen elinympäristö. Varsinaiset lähteet 

ovat vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittama kohde. 

 

 

Tupsuvuori on pääosin Asikkalan kunnan puolella sijaitseva arvokkaaksi luo-

kiteltu kallioalue (Husa ym. 1996). Kohde on sijoitettu seitsenportaisella as-

teikolla arvoluokkaan 2. Arvoluokkiin 1–4 kuuluvat kallioalueet sisältävät sel-

laisia biologisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, joilla on valtakunnallista 

tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Tupsuvuoren 

arvokkaan kallioalueen rajaus ulottuu selvitysalueen kaakkoisosaan saakka 

(kuva 74). 

 

Tupsuvuoren kallioalueen arvokkain osa sijaitsee Asikkalan puolella ja siitä on 

muodostettu Tupsuvuori-niminen Natura 2000 -alue. Muilta osin kallioalue on 

arvioitu geologialtaan ja biologialtaan melko tavanomaiseksi ja jätetty tämän 

vuoksi Natura 2000 -rajauksen ulkopuolelle. Selvitysalueelle ulottuva alueen 

osa on tavanomaista metsämaastoa, jossa on kalliopaljastuma. Alueella ei to-

dettu arvokkaita luontotyyppejä tai lajeja. 
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Kuva 74. Tupsuvuoren arvokas kallioalue on rajattu sinisellä viivalla. Karttaan on merkitty 
myös metson havaintopaikka eteläisemmällä selvitysalueella. 

 

3.10.3  Merkittävät lajiesiintymät 

 

Alueelta on kaksi aiempaa tietoa (ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmä) 

liito-oravan esiintymisestä. Pohjoisemmalla selvitysalueella sijaitsevan Villen-

vuoren metsä on pääosin hakattu, mutta kuvaan 75 merkityn havaintopaikan 

kohdalle on jätetty puuryhmä. Villenvuoren itäreunalla on peltoon rajautuva 

metsikkö, joka on liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Toinen liito-oravan 

havaintopaikka sijaitsee Soukanharjun länsipuolella lähellä selvitysalueen ete-

lärajaa (kuva 75). Alueella on liito-oravan elinympäristöksi sopivaa metsää, 

vaikka osa-alueen 4 länsireunan metsä onkin hakattu. Naumin alueella on myös 

muita liito-oravalle sopivia metsiä, minkä vuoksi alueella tulisi tehdä kattava 

liito-oravaselvitys. 

 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista kirjoverkkoperhosen ja le-

pakoiden esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi. Kirjoverkkoperhoselle 

sopivaa elinympäristöä on lähinnä Soukanharjun alueella. Lepakoita, etenkin 

pohjanlepakkoa ja viiksisiippoja, esiintynee asutuksen läheisyydessä ja kuusi-
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valtaisilla metsäkuvioilla. Pohjanlepakkoa voidaan tavata muillakin metsäalu-

eilla sekä vesisiippaa alueen rannoilla ja niiden tuntumassa. 

 

Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia kasvilajeja. Suomessa silmälläpidettä-

väksi (NT) luokiteltuja (Rassi ym. 2010) kasveja tavattiin kolme: ahokissankä-

pälä, sarjatalvikki ja kellotalvikki. Todetut kasvupaikat on merkitty kuvan 75 

karttaan. Alueella saattaa olla muitakin näiden lajien esiintymiä. Muihin huo-

mionarvoisiin lajeihin luettavaa metsälehmusta esiintyy Paalahden lehdon ar-

vokkaalla luontokohteella (ks. alaluku 3.10.2). Yksittäisiä nuoria metsäleh-

muksia tavattiin muuallakin, mutta niitä ei merkitty kartalle. Huomionarvoisia 

kasvilajeja ei tavattu eteläisemmällä selvitysalueella. 

 

Maastotöissä tehtiin vain yksi havainto huomionarvoisista lintulajeista: Eteläi-

semmän selvitysalueen pohjoisosassa nähtiin metso. Havaintopaikka on mer-

kitty kuvaan 74. Metso on Suomessa silmälläpidettävä (NT) ja Päijät-Hämeen 

eteläosassa alueellisesti uhanalainen (RT) laji. Selvitysalueella saattaa luon-

nonolojen ja metsien rakenteen perusteella esiintyä muitakin huomionarvoisia 

lintuja. 

 

 
Kuva 75. Naumin pohjoisemman selvitysalueen merkittävät lajihavainnot. 
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