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1. JOHDANTO 

 
Luonto- ja maisemaselvityksen päätehtävä on erotella rakentamiseen sopivat alueet 
sopimattomista. Selvityksessä pyritään löytämään arvokkaat luonto- ja 
maisemakohteet ja ohjata ympäristöä muuttavat toimet vähemmän arvokkaille 
alueille. Tavoitteena on ekologisesti kestävä kaavoitus, joka perustuu kattavaan 
tietoon alueen ympäristöolosuhteista ja kulttuurihistoriasta.  
 
Maisema- ja luonnonympäristö ovat monen tekijän kooste ja heijastaa alueen käytön 
historiaa. Arvokkaat maisemat voivat sijaita koskemattomassa luonnossa, esim jylhät 
kalliojyrkänteet tai järven rantojen metsärinteet. Toisaalta arvokas maisema saattaa 
olla myös ihmisen muovaama kulttuurimaisema esim. pitkään jatkuneen 
viljelystoiminnan luoma maalaismaisema.  
 
Toisin kuin maisemakohteen, arvokkaan luontokohteen tärkeimpiä tunnusmerkkejä 
on luonnontilaisuus. Luontokohde saattaa olla ympäristössä yleinenkin luontotyyppi, 
esim havumetsäalue, joka on säästynyt hoitotoimenpiteiltä, ja jonka lajisto ilmentää 
pitkään jatkunutta häiriintymätöntä kehitystä. Yleisimmin arvokkaat luontokohteet 
ovat kuitenkin ympäristöstä poikkeavia luontotyyppejä. Alueita, joiden lajisto on 
vaateliasta ja lisää alueen luonnon monimuotoisuutta.   
 
Alueiden arvottamista ohjaavat metsä- ja luonnonsuojelulaki. Vuoden 1997 alussa 
voimaan tulleessa metsälaissa on luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 
määritelty seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöryhmää, kuten pienvedet, lehdot 
ja puuttomat suot. Metsälaki velvoittaa säilyttämään luontotyyppien ominaispiirteet 
metsätalouden toimissa, lakikohteiden esiintyessä luonnontilaisina tai luonnontilaisen 
kaltaisina. 
 
Luonnonsuojelulaki tähtää luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan 
suojelutason saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Luonnonsuojelulaki luettelee 
yhdeksän suojeltavaa luontotyyppiä, joita ei saa muuttaa siten, että kohteen 
ominaispiirteet vaarantuvat.  Laki myös kieltää suojeltavaksi määriteltyjen lajien 
esiintymispaikkojen hävittämisen ja heikentämisen.  
 
Tässä selvityksessä keskitytään Laukaan kunnan Vehniän alueen luonto- ja 
maisemakohteisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 78 neliökilometriä. Suurin 
osa alueen pinta-alasta on talousmetsää. Alueen poikki kulkee valtatie 4. Arvokkaiksi 
kohteiksi on katsottu vähintään paikallista merkitystä omaavat harvinaiset luontotyypit 
ja edustavaa eläin- ja kasvilajistoa sisältävät kohteet. Tällaisia kohteita ovat 
luonnonsuojelulain, vesilain ja metsälain luontotyypit, perinnebiotoopit, suojelualueet  
ja harvinaisten eläinten ja kasvien esiintymät. Lisäksi selvityksessä on huomioitu 
muinaismuistokohteet. Selvityksessä on käytetty apuna Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen paikkatieto-ohjelman tietoja, Keski-Suomen alueelta tehtyjä 
kallioalue-, perinnemaisema- ja pienvesiselvityksiä ja 
muinasmuistokohdeinventointien tuloksia.  
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2. OSA-ALUE 1. PETÄISKORPI – TERVA-ALANEN 
 
2.1 Maisemarakenne 
 
Alueen maisema koostuu laajoista kalliomäista, soranottoalueista, mäntykankaista, 
harjumuodostumista sekä suorantaisista lammista. Alueen asutus ja viljelyalueet 
löytyvät lounaisosassa sijaitsevan Terva-Alasen rannalta, pohjois-itärajana kulkevan 
Salorinteentien varrelta, sekä Länsirajalla kulkevan Asontien varrelta. Terva-Alasen 
viljelymaat avaavat maisemaa Kaasumäentien varrella. Pellot laskevat poimuillen 
järveä kohden. Näkymä järvelle on kuitenkin vähäinen johtuen peltojen 
välikaistaleiden pusikoista, sekä rannan suojavyöhykkeestä. Viljelyalueen 
pohjoispuolella kohoaa Ryönänvuori. Vuoren eteläpuolen rinteet ovat puustoiset. 
Viljelyalueelle ei erotu vuoren jyrkkien länsirinteiden laajat haakkuuaukot. Osa-alueen 
pohjois- ja itäpuolella maisemaa hallitsee yli 160 metriin kohoava Vääränvuori. 
Vääränvuori erottuu maisemassa jyrkkäpiirteisena, mutta voimakkaasti hakattuna 
metsäselänteenä. Vuoren lakiosa on hyvin puustoinen ja länsi- ja pohjoisjyrkänteiden 
hakkuissa on jätetty kohtalaisesti säästöpuustoa. Loivemman itäpuolen rinteillä on 
tehty laajoja hakkuita joitakin vuosia sitten. Osa-alueen maisemaa rumentavat laajat 
soranottoalueet alueen eteläpuolella. Alueen viisi lampea sijaitsevat näkymältä 
piilossa mäntykankaiden keskellä.  
 
 
2.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsät ovat päätyypiltään tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Metsät ovat 
harvennettuja ja pääasiassa  männylle istuttuja. Laajoja hakkuuaukkoja löytyy 
Väärän- ja Ryönänvuoren, sekä Kiviharjun rinteiltä. Lehtipuustoa löytyy pieniä 
kuvioita alueen pohjoisosasta Petäiskorven alueelta. Alueella on melko runsaasti 
suopinta-alaa. Suot ovat pääasiassa rämetyyppiä, isovarpuräme yleisimpänä. Lähes 
koko suopinta-ala on tehokkaasti ojittettua ja metsätalouskäytässä. Alueen maaperä 
on herkästi vaurioituvaa hiekkamaata ja alueen eteläosa kuuluu pohjavesialueeseen, 
mikä on hyvä huomioida alueen käytön suunnittelussa. 
 
 
2.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 1. Vääränvuori 
 
Sijainti: 3221 04 (6921:435, 436) 
Pinta-ala: 71 hehtaaria 
Arvoluokka: maakunnallinen (M) 
Erityisarvot: maisema, geologia, lajisto 
 
Kuvaus: Jyrkkärinteisena kohoava Vääränvuori on etenkin geologisilta ja 
maisemallisilta arvoilta merkittävä kallioalue. Vuoren länsireunalla on massiivinen 
louhikkojyrkänne. Jyrkänteen yläosassa on 8-10 metrin korkuisia, kiilarakoilun 
lohkoamia pystyseinämiä, joiden alapuolisessa louhikkorinteessä on jopa viiden 
metrin läpimittaisia kalliolohkoja. Louhikkojyrkänteen pohjoispuolella on jäätikön 
hiomia kallioseinämiä. Lakiosa ja rinteet ovat pääosin irtomaan peittämää 
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metsämaastoa. Länsirinteeltä avautuu puuston rajoittamia kauas ulottuvia, 
kumpuilevia metsämaisemia. 
 
Länsirinteen lohkareikon onkaloista on löytynyt isosahasammal, jolla on ainoastaan 
muutama esiintymä Keski-Suomessa. Muuten kasvillisuus on oligotrogista ja 
lajistoltaan tavanomaista. Läntisillä ylärinteillä on vanhaa kalliomännikköä sekä 
koloisia keloja. 
 
 
Alue 2. Ryönänlampi 
 
Sijainti: 3221 04 (6920:434) 
Pinta-ala: 5 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Lammen rannat ovat kituista mäntyä kasvavaa rämettä. Päätyypiltään 
rannat ovat isovarpurämettä. Myös tupasvilla- ja rahkarämepintoja löytyy, sekä 
sararuovikkoa.  Lukuunottamatta yksittäistä rakennusta ja lyhyttä laituria lammen 
pohjoispuolella, sekä rakennusta eteläpäässä, on alue luonnontilainen. 
Rakennuksten ja laiturin ympäristö on myös jätetty luonnotilaiseksi. Lammen 
länsipuolelta lähtee kapea laskupuro. Puron ympäristön puustoa on harvennettu 
jonkin verran. Purossa kasvillisuutena ulpukkaa, rannoilla mm. kurjenjalkaa, vehkaa 
ja pajupensaikkoa.  Lähes luonnotilaisena on Ryönänlampi edustava 
metsälakikohde. 
 
 
Alue 3. Kaasumäentien soistuma 
 
Sjainti: 3221 04 (6920:435) 
Pinta-ala: 4 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: vähäpuustoinen suo 
 
Kuvaus:Suo on mosaiikkimainen sararämeen, isovarpurämeen ja tupasvillarämeen 
yhdistelmätyyppi. Suossa on runsaasti rimpipintaa ja myös  pieniä, muutaman puun 
käsittämiä kangasmatsälaikkuja. Suossa on näkyvillä vanhat, tukkeutuneet ojitukset. 
Alueen rajaukseen on otettu mukaan suon eteläpuolen vanha kuusikko, sekä 
länsilaidan osittain harvennettu sekametsä. Suon länsipuolen metsässä kasvaa 
runsaina kasvustoina eutrofiaan viittaavaa näsiää. Suo kapeine metsäkaistaleineen 
muodostaa luonnontilaisen kaltaisen metsälakikohteen. 
 
 
Alue 4. Petäiskorven lehtipuustoalue 
 
Sijainti: 3221 04 (6922:435) 
Pinta-ala: 1 hehtaari 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: iäkäs lehtipuusto 
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Kuvaus: Hietalan tilan länsipuolella sijaitseva lehtimetsäalue on ilmeisesti vanha 
ojitettu laidun. Nykyään alue on kosteaa niittyä, jonka valtapuuna ovat koivu ja iäkäs 
paju. Alueen koivupuustoa on harvennettu ja sitä halkovat vanhat ojat, joten alue on 
kaukana luonnontilaisesta. Alueen arvo perustuu osa-alueella vähäiseen iäkkääseen 
lehtipuustoon, sekä kostean niityn lajistoon. Alueella kasvaa runsaana mm. 
hiirenporras, suo-orvokki, puna-ailakki, metsäkurjenpolvi ja mesiangervo. Alue 
rajautuu etelässä havumetsään ja idässä kuusentaimelle istutettuun peltoon. 
Kohtuullinen koivupuuston keruu alueelta tuskin haittaa luontotyyppiä. 
 
 
2.4 Tavoitteet 
 
Alueen eteläosien käytössä ja etenkin soranottoalueiden laajennuksissa on 
huomioitava eteläosan pohjavesialueet. Talousmetsien hakkuita tulisi suunnitella 
siten, ettei vakavia maisemallisia haittoja synny. Näin ollen alueen mäkien 
lakialueiden ja rinteiden hakkuissa tulisi välttää suuria avohakkuita.  Suurta 
varovaisuutta tulee noudattaa etenkin maakunnallisesti arvokkaan Vääränvuoren 
alueella. Muut alueen luontokohteet ovat pienialaisia metsälakikohteita, joiden 
ympäristön käytössä on lähinnä huomioitava riittävä suojapuuston jättö kohteiden 
ympärille.  
 
 
3. OSA-ALUE 2. SÄRKIMÄEN METSÄALUE 
 
3.1 Maisemarakenne 
 
Osa-alueen maisemaa leimaavat voimakkaan uudistuksen alla olevat talousmetsät. 
Hakkuuaukkoja ja nuoria taimikoita on ainakin puolet metsäalasta. Alueella sijaitsee 
kolme suurempaa mäkeä, jotka erottuvat maisemasta etenkin etäältä katsottuna. 
Asontien läheisyydessä kohoavan Äijänmäen erottuvin piirre on laen läheisyydessä 
suoritetut hakkuut. Myös 200 metriin kohoava Vanhamäki on laajalti hakattu koko 
pohjoispuoleltaan. Alueen korkeimmat kohdat löytyvät Särkimäeltä. 220 metriin 
kohoava Särkimäki on loivapiirteinen. Jyrkimmät alueet löytyvät länsirinteeltä. 
Varsinaisia jyrkänteitä ei kuitenkaan esiinny. Myös Särkimäen rinteet ovat laajoilla 
hakkuuaukoilla lähes joka suunnalta. Mäen laelta avautuu ehkä Vehniän laajimmat 
näkymäalueet länteenpäin, osittain avohakkuiden ansiosta.  
 
Alueen kyläteiden näkymäalueet ovat melko suppeita. Lounaisrajalla kulkevan 
Salorinteentietä reunustavat viljelysmaat, jotka hieman avaavat maisemaa. 
Viljelysmaat ovat paikoitellen pensoittuneita ja rajautuvat metsiin.  Laajimmat 
maalaismaisemat avaa Heikkilän tilan viljelymaat Asontien ja Salorinteentien 
risteyskohdassa. 
 
Alueen Etelä-Kaakkois laidalla sijaitseva Iso-Kuukkasen rannat ovat loivarinteisiä ja 
metsäisiä. Rannan puustoisuudesta johtuen järvelle ei ole osa-alueelta varsinaista 
näköalaa.  
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3.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsien päätyyppi on mustikkatyypin tuore kangas. Metsien ikärakenne on 
hyvin epätasainen, johtuen voimakkaista uudistushakkuista ja taimikoista, jotka 
kattavat yli puolet metsäalasta. Pieniä iäkkäämmän metsän kuvioita lahopuineen 
löytyy ainakin Särkimäen lounaisrinteeltä ja Vanhamäen alueelta. Lehtipuuston 
määrä alueella on vähäinen. Pieniä kuvioita löytyy Vanhamäen tilan ympäristöstä. 
Alueen suopinta-ala on suurimmaksi osaksi ojitettua ja puustoista. Yleisimpänä 
suotyyppinä esiintyy rämesoita. Korpisuutta löytyy Särkijärventien eteläpuolisista 
soistumista, sekä Vanhamäen pohjoispuolen soistumista.    
 
 
3.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 5. Karhujärvi 
 
Sijainti: 3221 04 (6921:438) 
Pinta-ala: 15 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: kokoonsa nähden luonnontilainen järvi 
 
Kuvaus: Karhujärvi on melko kookas ja kirkasvetinen rämelampi. Karhujärven 
ympäristössä on tehty runsaasti hakkuita, jotka ovat vaikuttaneet etenkin lammen 
pohjoisrannan maisemaan. Rantojen leveiden suojavyöhykkeiden vuoksi rannat ovat 
kuitenkin luonnontilaiset. Eteläpäässä sijaitsevaa laskupuroa on alkuosastaan 
hieman perattu. Lammen etelärannan metsät ovat mustikkatyypin kuusikkoa, jota on 
kevyesti harvennettu. Länsiranta on suopursuvaltaista isovarpurämettä. Itäranta on 
järeää, kanervatyypin männikköä. Karhujärvi luokiteltiin pienvesiselvityksessä vuonna 
1997 paikallisesti arvokkaisiin pienvesikohteisiin. Tämä jälkeen tapahtuneet hakkuut 
Karhujärven maisemaympäristössä ovat valitettavasti laskeneet järven arvoa.  
 
 
Alue 6. Karhujärven laskupuro 
 
Sijainti: 3221 04 (6921:437) 
Pinta-ala: 1 hehtaari 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Karhujärvestä laskeva pieni puro kulkee paikoin voimakkasti harvennettujen 
metsäalueiden läpi. Edustavimmillaan puro on metsäalueella Iso-Kuukkasen rannan 
läheisyydessä. Tällä alueella puro mutkittelee vauhdikkaasti kivenlohkareiden 
lomassa. Puron ympäristön metsä on kuusivaltaista. Puusto puron reunustoilla on 
koivua, harmaaleppää ja pajua. Hiirenporras, vehka, rentukka, suo-orvokki ja 
mesiangervo ovat yleisimpiä kasveja puron ympäristössä. Puron ympäristö on 
rajatulta alueelta luonnontilainen ja näin ollen puro on edustava metsälakikohde.  
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Alue 7. Vanhamäen lehto 
 
Sijainti: 3221 04 (6924:436) 
Pinta-ala: 1 hehtaari 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: lehtolajisto 
  
Kuvaus: Pieni lehtometsälaikku sijaitsee Vanhamäentien länsipuolella Mäkisen tilan  
läheisyydessä. Lehdossa on valtapuuna iäkäs koivu ja kuusi. Myös pihlajaa, 
paatsamaa ja tuomea esiintyy runsaana. Lahopuun määrä on melko runsas. 
Ruohokasveista yleisenä kasvavat hiirenporras, metsäkurjenpolvi, ojakellukka, 
särmäkuisma, lillukka ja vadelma. Lahopuuta sisältävä lehtolaikku monipuolistaa 
havumetsävaltaisen alueen lajistoa. Rajaukseen on otettu myös mukaan vanha, ei 
enää asumiskäytössä oleva pihapiiri lehdon pohjoispuolella. Vanha muutaman aarin 
pihapiiri on rehevää niittyä, jossa kasvaa mm. Keski-Suomessa silmälläpidettävä 
kullero, tosin todennäköisesti viljelykarkulaisena.  
 
 
Alue 8. Särkijärven ranta-alue ja puro 
 
Sijainti: 3221 04 (6923: 437) 
Pinta-ala: 3 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: pienvesikohde 
 
Kuvaus: Särkijärvi on noin 5 hehtaarin kokoinen, pohjois- ja länsirannaltaan 
suorantainen järvi. Rannat ovat tupasvilla- ja isovarpurämettä. Järven länsipäästä 
lähtee reilun metrin levyinen laskupuro. Puron ja järven yhtymäkohdassa puusto 
muuttuu paikoin kuusivaltaiseksi ja suo saa korpimaisia piirteitä. Puron lähiympäristö 
on luonnontilaista, hieman soistunutta metsää. Puroa reunustavat puut ovat 
pääasiassa pajua, koivua ja harmaaleppää. Puron reunustoilla kasvaa hiirenporrasta, 
metsäalvejuurta, suo-orvokkia ja vehkaa. Purossa ulpukkaa ja isonäkinsammalta. 
Puron ympäristö jatkuu luonnontilaisena Särkijärventielle saakka. Särkijärventien 
eteläpuolelta puron ympäristön ovat pilanneet metsän hakkuut.  
 
 
3.4 Tavoitteet 
 
Osa-alueen luontokohteet ovat pienialaisia metsälakikohteita, joiden säilyttämisessä 
tärkeintä on riittävän suojapuuston jättäminen kohteiden ympärille. Karhujärven 
kaukomaisemat ovat sen muodon vuoksi laajat ja siten herkät maisemallisille 
muutoksille. Kohteen säilyttäminen vaatii leveitä suojakaistoja.  
 
 
4. OSA-ALUE 3. ALANEN 
 
4.1 Maisemarakenne 
 

 8



Osa-alueella sijaitsee Vehniän koulu ja runsaasti asutusta ja viljelysmaita. Asutus on 
kuitenkin levinnyt laajalle, eikä varsinaista kyläkeskusta ole. Alueen läpi kulkevaa 
nelostietä reunustaa molemmin puolin paikoin kesannolla olevat viljelysmaat. 
Edustavimmillaan viljelysmaat kohoavat kumpuilevina Väliahontien eteläpuolella. 
Idässä kohoaa viljelysmaiden takana metsämäet. Särkimäki, Vanhamäki ja Äijänmäki 
erottuvat profiileistaan.  Alueen keskellä sijaitsee rehevä Alasen järvi, jonka loivat 
rannat ovat kauttaaltaan viljelys- ja laidunmaana. Järven etelärannalta lähtee 
nelostien alittava Iso-joki. Alasen eteläranta ja Iso-joen alkupää muodostavat laajan 
pensaikkoisen kosteikkoalueen. Pensaikot estävät Alasen-järven näkymisen 4-tielle 
tehokkaasti.  
 
Osa-alueen pohjoisosassa maiseman muodostavat laaja viljelysalue, 4-tien 
itäpuolella sijaitseva Koululampi, sekä lammen takana jyrkästi kohoava Kouluvuori. 
Osa-alueen eteläosassa on meneillään maisemaa muovaava muutos. Vuorenmäen 
rinteet ovat eteläpuoliskoltaan kokonaan hakattu ja tasoitettu ja mäen eteläpuolinen 
maasto on raivattu laajoilta alueilta alueelle rakentuvan vähittäismyymälän 
keskusvaraston tieltä. Raivaustyö ei erotu 4-tielle. Sen sijaan Vuorenmäen 
länsipuolen tielle raivaustyö erottuu selkeästi maisemaa rumentavana tekijänä.  
 
 
4.2 Luonnonympäristö 
 
Osa-alueella metsien osuus on varsin vähäinen. Pienet metsäkuviot Vuorenmäen 
pohjoispuolella, sekä Heikinkallion alueella ovat mustikkatyypin tuoretta kangasta. 
Lehtipuustoa ja pensaikkoa alueella on runsaasti peltojen välimaastossa, 
pienialaisina koivuistutuksina, sekä kosteikkoalueilla. Suurin osa maastosta on 
viljelys- ja laidunmaata. 
 
Alasen järven rannat ovat loivia ja vesikasvillisuusvyöhyke rannoilla on leveä. Järven 
on rehevöittänyt luultavasti ympäröivien  peltojen ravinteet. Runsas vesikasvillisuus 
tarjoaa  suojaa linnustolle ja Alanen onkin merkittävä lintuvesi.  
 
 
4.3 Arvokkaat luontokohteet 
 
Alue 9. Harjula 
 
Sijainti: 3221 04 (6923:433) 
Koko: 0.6 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P)  
Erityisarvot: perinnemaisematyyppi, niitty, haka, metsälaidun 
 
Kuvaus: Harjulan laidun, entinen pihapiiri harmaine rakennuksineen, on peltorinteen 
laella Alapohjassa. Osa pihapiiristä on ollut laitumena vuosisadan alkupuolelta, osa 
50-luvulta. Aluetta on laidunnettu lehmällä ja nuorella karjalla. Pieniruohoisella 
heinäniityllä on runsaasti poimulehteä. Laitumella kasvavat 
perinnemaisemainventoinnissa huomionarvoiset kissankäpälä ja nurmitatar. Entisen 
torpan pihapiirillä on maisemallista arvoa. Laidunnus sopii alueen hoidoksi.  
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Alue 10. Alasen rantaluhta 
 
Sijainti: 3221 04 (6924:432) 
Koko: 12 hehtaaria 
Arvoluokka: Paikallinen (P+) 
Erityisarvot: rehevä luhtakasvillisuus, linnusto 
 
Kuvaus: Alasen lintuveden pohjoisrannalla, Vihtorinlahdella, on rehevä korteluhta-
alue. Veden rajassa luhtakasvillisuus muuttuu sara- ja ruoholuhtaruovikoksi. 
Korteluhdan takana on kosteaa pajupensaikkoa. Kosteaa luhtarantaa on myös 
Isojoen lähtökohdan ympärillä. Korteluhta-alueella lajistossa kasvaa yleisenä 
järvikorte, karpalo, suokukka, luhtavilla ja luhtakuusio. Ruovikkoalueella 
sarakasvillisuus lisääntyy, mm. viiltosara ja harmaasara kasvat runsaana. 
Ruovikkoalue ja korteluhta tarjoavat pesimäpaikkoja vesilinnustolle. Alueella pesii 
vakituisesti laulujoutsen. Alueelta on myös havaittu useita harvinaisuuksia kuten 
rastaskerrunen, tunturipöllö, lapintiira, kattohaikaroita, sekä haahka. 
Inventointipäivänä (19.6.2003) alueella pyöri myös kymmenpäinen naurulokkiparvi 
 
Isojoen laskukohdan ympäristössä on myös laaja, hyvin kostea, pajuluhta-alue. 
Kosteat mätäsvälipinnat kasvavat vehkaa, rentukkaa, mesiangervoa ja kurjenjalkaa. 
Pensaikkoiset rantaluhdat tarjoavat pesimäpaikkoja mm. yölaulajille.  
 
 
Alue 11. Kouluvuoren jyrkänne 
 
Sijainti: 3221 04 (6927:432) 
Koko: 3 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: jyrkännekasvillisuus, retkeily, maisema 
 
Kuvaus: Kouluvuoren jyrkänne kohoaa jyrkästi Koululammen itäpuolella. Jyrkänteen 
pohjoispäässä on sileää 70 asteista pintaa. Jyrkänteen keskiosilla on 
lohkareikkoalue, jossa yhtenäiset pudotukset ovat muutaman metrin. Jyrkänteen 
eteläpäässä ovat korkeimmat, yli kymmenen metrin korkuiset yhtenäiset pystysuorat 
pudotukset. Jyrkänteen laki on tavanomaista osittain hakattua talousmetsää. 
Jyrkänteen rinteiden ja alaosan metsän kasvillisuus on luonnontilaista. Puusto on 
iäkästä koivua, haapaa ja kuusta. Lahopuun määrä on suuri. Puusto jatkuu 
luonnontilaisena lammen rantaa kiertävälle polulle saakka. Itse jyrkänteen 
kasvillisuus on tavanomaista oligotrofisen jyrkänteen kasvillisuutta. Sammalissa 
kasvavat yleisenä kivikynsi-, omena-, ja palmikkosammal. Sammalpeite on varsin 
runsas johtuen puuston varjostuksesta, sekä runsaista tihkupinnoista. Jyrkänne 
alusmetsineen on edustava metsälakikohde, ja tarjoaa oivallisen retkeilykohteen mm. 
läheisen koulun oppilaille.  
 
 
Alue 12. Heikinkallio 
 
Sijainti: 3221 04 (6928:432) 
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Koko: 10 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeva (P-) 
Erityisarvot: retkeily, opetus, iäkäs puusto 
 
Kuvaus: Koulun vieressä sijaitseva Heikinkallio kasvaa vanhaa sekametsää. Paikoin 
puusto on harvennettua iäkästä kuusta, paikoin harventamatonta iäkästä 
lehtimetsää. Lahopuun määrä suuri. Alueelta löytyy merkitty kuntopolku, sekä 
ilmeisesti koulun opetuksessa käyttämiä suunnistusrasteja. Alueen arvo perustuu 
iäkkääseen puustoon, sekä virkistyskäyttöön. Heikinkallion eteläpuolella sijaitsee 
liiito-oravametsikkö. Myös Heikinkallion metsä on soveliasta liito-oravalle. 
 
 
Kohde P1. Liito-oravahavainto. Iäkäs sekametsikkö  
 
 
Alue 13. Suoharjuntien soistuma 
 
Sijainti: 3221 04 (6927:431) 
Koko: alle hehtaari 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: ojittamaton suo, virkistys 
 
Kuvaus: Asutuksen läheisyydessä, lenkkipolkujen välissä sijaitseva pienialainen 
soistuma on säilynyt luonnontilaisena. Suo on tupasvilla-rahkarämettä, jossa 
runsaasti rimpipintaa. Rimpipinnoilla kasvaa luhtaisuutta ilmentävää lajistoa mm. 
vehkaa, kurjenjalkaa ja luhtasaraa. Hyvin kostea suon puusto on vähäistä. Suon 
keskelle on rakennettu pienet pitkospuut. Suo on edustava pienialainen 
metsälakikohde talousmetsän keskellä.  
 
 
Alue 14. Korpelanpuro 
 
Sijainti: 3221 04 (6923:431) 
Koko: 2 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
erityisarvot: pienvesikohde 
 
Kuvaus: Rehevässä notkossa kulkeva Korpelanpuro on metsälain pienvesikohde. 
Puro on noin metrin levyinen ja kiemurtelee paikoin kivien alla ja lomassa. Puron 
ympäristössä on myös runsaasti tihkupintoja. Notkon puusto on iäkästä, 
kerroksellista lehtipuustoa ja lahopuuta on runsaasti. Mm. kotkansiipi, rentukka, 
hiirenporras ja suo-orvokki kasvavat puron laitamilla. Pohjoiseen päin siirryttäessä 
puro kulkee vijlejysalueiden laitamilla, eikä uoma ole enää luonnontilainen. 
 
Kohde P2. Keski-Suomessa silmälläpidettävän Hirvenkellon kasvupaikka. Tien 
pientare 
 
Kohde P3. Muinaismuistokohde. Alasen etelärannan vanha rantatörmä. Pohjoiseen 
viettävä pelto 
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Kohde P4. Muinaismuistokohde. Kivikautinen asuinpaikka. Alasen koillisrannan 
pellolla.  
 
Kohde P5. Muinaismuistokohde. Suomen vanhin tunnettu asuinpaikka. Nuottimäellä, 
Koululammen ja Iso-Hirvasen välisen kannaksen kaakkoistyvellä. 
 
 
4.4 Tavoitteet  
 
Osa-alueella on runsaasti luonto- ja maisemakohteita, jotka tulee huomioida alueen 
käytön suunnittelussa. Kohteet ovat kuitenkin pääasiassa rakentamiseen 
kelpaamattomia alueita, eikä asutuksen leviäminen niitä uhkaa. Metsälakikohteissa 
on huomioitava riittävien suojakaistaleiden säilyttäminen. Alasen pohjoisrannan 
arvokkaat kosteikkoalueet tulisi säilyttää koskemattomina linnuston säilyttämiseksi. 
 
  
5. OSA-ALUE 4. VANHAMÄEN METSÄALUE 
 
5.1 Maisemarakenne 
 
Osa-alueen maisemarakenne on melko yksipuolinen. Maisemaa hallitsevat 
talousmetsät. Päätyypiltään metsät ovat tuoretta kangasta, männylle istutettuna. 
Alueen pohjoisosassa sijaitsee yli 200 metriin kohoava Vanhamäki. Vanhamäen 
puustoiset, loivapiirteiset rinteet erottuvat selkeästi nelostieltä ja Vehniän alueen 
muilta mäiltä. Vanhamäen laelta avautuvat maisemat lähinnä idän suuntaan. Muihin 
ilmansuuntiin näkymää estää laen puusto. Vaihtelua metsämaisemaan tuovat alueen 
kolme viljelysaluetta, sekä metsän keskellä sijaitsevat pienet suoalueet ja lammet. 
Alueen ylärajalla kulkevan Vehniän tien maisemaa avaa osittain kesannolla olevat 
viljelysmaat, sekä hakkuuaukot.  
 
 
5.2 Luonnonympäristö 
 
Suurin osa alueen pinta-alasta on tuoreen kankaan talousmetsää. Lehtipuuvaltaisia 
alueita löytyy Asontien laidalta Tapiolan ympäristöstä ja Kuonon niittyalueelta. 
Molemmissa paikoissa kyseessä on istutettu koivumetsä. Luontaista lehtipuustoa 
löytyy runsaammin alueen purojen varsilta ja lampien rannoilta. Kaikkiaan 
lehtipuuston määrä alueella on vähäinen. Avohakkuita alueilla on viime vuosina tehty 
mm. Kolkonvuoren, sekä Heinälammen läheisyydessä. Vanhamäen alueella on 
viimeaikoina tehty pääasiassa lehtipuustoon keskittyvää valikoivaa hakkuuta. 
Alueelta on poistettu runsaasti mm. iäkästä haapaa. Alueella on melko runsaasti 
soistunutta metsäalaa. Suot ovat rämesoita, ojitettuja ja metsätalouskäytössä. 
Alueen lammet ovat pieniä suorantaisia lampia.  
 
 
5.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 15. Kolkonvuori 
 
Sijainti: 3221 04 (6922:434) 
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Koko: 1 hehtaari 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeva (P-) 
Erityisarvot: kalliokasvillisuus, alusmetsä  
 
Kuvaus: Kolkonvuoren pohjoispuolen jyrkänne on alusmetsineen luonnontilainen. 
Jyrkänteen laella kasvaa vanhaa kalliometsää. Jyrkänteen lajisto on tavanomaista, 
mutta rehevää. Jyrkänteen alla on jonkinverran lohkareikkoa. Jyrkänteen alusmetsä 
on tiheää, kuusivaltaista metsää, jossa aluskasvillisuutena kasvaa mm. hiirenporras.  
Kituvuoren länsipuolella on suoritettu laajat avohakkuut, jotka ovat pilanneet 
länsipuolen jyrkänteet ja lohkareikon. Alusmetsän hakkuita ei tulisi enää laajentaa 
pohjoiseen päin.  Pohjoispuolen jyrkänne, alus- ja lakimetsiköineen, muodostaa 
metsälakikohteen. 
 
 
Alue 16. Heinälampi ja Heinälammin puro 
 
Sijainti:  3221 04 (6924:434) 
Koko: 2 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeva (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Heinälammen ympäristössä on viime vuosina suoritettu laajoja hakkuita. 
Rannoille on kuitenkin jätetty riittävästi suojapuustoa ja lampi on luonnontilaisen 
kaltainen. Lammen rannat ovat isovarpu- ja rahkarämettä kitumänty vyöhykkeineen. 
Invetointikäynnillä lammen ympäristöstä löytyi runsaasti metson jätöksiä. Lammen 
pohjoispäästä lähtee noin metrin levyinen puro, joka paikoitellen katoaa kivien 
lomaan. Puron laitojen puusto on alkuosastaan harvennettu lehtipuustoa säästäen. 
Puron laitamille on näin syntynyt saniaiskorpimainen alue. Alueella kasvaa runsaasti 
sananjalkaa ja hiirenporrasta.  Noin sadanmetrin jälkeen puro kulkee laajan 
hakkuuaukon läpi ja puron lähiympäristö on  täysin tuhottu. Puron loppupäästä löytyy 
jälleen lyhyitä luonnontilaisen kaltaisia kohtia, joita ei kuitenkaan otettu mukaan 
rajaukseen ympäröivien hakkuiden vuoksi. Lampi ja puron alkupää täyttävät 
metsälakikohteen ehdot.  
 
 
5.4 Tavoitteet 
 
Alueen luonnonympäristö- ja maisemat ovat lähinnä ihmistoiminnan muokkaamaa 
talousmetsää ja kaavoituksessa huomioitavat alueet arvoltaan paikallisia ja kooltaan 
vähäisiä. 
 
 
6. OSA-ALUE 5. PITKÄJÄRVIEN METSÄALUEET 
 
6.1. Maisemarakenne 
 
Osa-alueen metsät ovat voimakkaiden uudistusten alla. Maisemaa hallitsee eri-
ikäiset istutusmetsiköt, sekä laajat hakkuuaukot, joita löytyy kaikkien metsäteiden 
varrelta. Alueella on useita loivarinteisiä mäkiä. Puusto estää kuitenkin varsinaisten 
näköalapaikkojen syntymisen. Avarimmat maisemat löytyvät Vattumäentien 
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loppupäästä, jossa useiden hehtaarien hakkuut avartavat maisemaa. Samoin 
Vehmasmäentien ja Sulkulantien risteyksessä, Pöykynmäen laella avautuvat laajat 
hakkuumaisemat. 
 
Alueella on kolme pienehköä järveä, sekä useita pieniä lampia. Rajajärven rannat 
ovat loivarinteisiä ja puustoisia. Iso-Pitkän ja Pieni-Pitkän rannat ovat jyrkemmin 
rinteisiä. Kapeat järvet havaitsee vasta aivan rannan läheisyydestä. Iso-Pitkän 
rantamaisemassa erottuu etelä-länsirannalla runsas mökkiasutus ja pienet 
hakkuuaukot, pohjois-itäranta on metsäinen. Pieni-Pitkän pohjois-itäranta on 
kokonaan pilattu laajoilla hakkuilla ja järven länsirannalta maisemat ovat todella 
rumat ennen puuston korjaantumista. Länsiranta on puustoinen. Alueen lampien 
rannat ovat soistuneita ja  ojitettuja. Lähes kaikkien alueen lampien rantamaisemat 
ovat osittain kärsineet liian lähelle ulotetuista hakkuista. 
 
 
6.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsät ovat tuoreen kankaan mäntymetsää. Metsäpinta-alasta noin puolet on 
uudistettu viimeisten kymmenen vuoden aikana ja hakkuuaukkojen ja nuorten 
taimikoiden määrä on suuri. Lehtipuustoa, etupäässä koivuistutuksia, löytyy 
Pitkämäentien varrelta Laurilan tilan läheisyydesta, sekä Mölsän vanhan kaatopaikan 
läheisyydestä.  Lehtipuustoa löytyy jonkinverran myös alueen lampien laskupurojen 
ympäristöstä. Valitettavasti useimmat purojen ympäristöt on tuhottu hakkuilla. Iäkästä 
mustikkatyypin kuusimetsää löytyy Sulkulantien varrelta, sekä Vehmasmäen 
länsirinteeltä. Myös kuusikot ovat harvennettuja ja lahopuun määrä on vähäinen.  
 
Alueen lampien suorannat ovat päätyypiltään isovarpu-rahkarämettä. Samoin on kuin 
suopinta-ala, jota on runsaasti. Suot ovat ojitettuja ja puustoisia.  
 
 
6.3 Arvokkaat- luonto ja maisemakohteet 
 
Alue 17. Kilpislampi 
 
Sijainti: 3221 04 (6927:434) 
Koko: 1 hehtaari 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Kilpislampi on alueelle tyypillinen pieni suolampi. Lammen rannat ovat 
isovarpu-, rahka- ja tupasvillarämettä. Alueen muista lammista poiketen pienen 
Kilpislammen rannat ovat luonnontilaiset. Lampi on metsälain pienvesikohde.  
 
 
Alue 18. Kaakonlampi 
 
Sijainti: 3221 04 (6927:435) 
Koko: 1.5 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
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Kuvaus: Suolammen ranta-alueilla on havaittavissa vanhat ojitukset. Ojat eivät 
kuitenkaan ole enää toimivia ja ranta-alueet ovat luonnontilaisen kaltaisia. 
Rämetyypin suolampi on metsälakikohde. 
 
 
Alue 19. Mölsän metsäalue 
 
Sijainti: 3221 04 (6928:435) 
Koko: 3 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: lehtipuusto, iäkäs kuusi, kirkiruoho 
 
Kuvaus: Mölsän vanhan kaatopaikan läheisyydessä sijaitsee rehevä kosteikkoalue, 
jonka valtapuuna on  koivu. Myös haapa, harmaaleppä ja tuomi kasvavat kosteikossa 
runsaana. Puusto on melko iäkästä ja lahopuuta löytyy. Kosteikossa kulkee ojituksia, 
joten alue ei ole luonnontilainen. Kasvillisuuden rehevyys, sekä osa-alueen vähäisen 
lehtipuuston vuoksi alue on säilyttämisen arvoinen. Pohjakerroksessa kasvavat 
yleisenä hiirenporras, vadelma, mesiangervo ja tähtitalvikki. Lännessä lehtipuusto 
vaihettuu reheväksi korpikasvillisuudeksi, jossa valtapuuna kasvaa iäkäs kuusi. Myös 
tällä alueella lahopuustoa runsaasti. Alueelta on löytynyt Keski-Suomessa 
silmälläpidettävän kirkiruohon kasvupaikka. 
 
 
6.4 Tavoitteet 
 
Suurin osa alueesta on muokattua talousmetsää, eikä asutuksen leviäminen uhkaa 
harvoja luontokohteita. Alueella sijaitsee runsaasti lampia, joiden ranta-alueiden 
suojapuustoa ei ainakaan enempää tulisi harventaa. 
 
 
7. OSA-ALUE 6. ISO-HIRVANEN 
 
7.1 Maisemarakenne 
 
Osa-alueen länsirajalla sijaitseva Iso-Hirvanen on 170 hehtaarin kokoinen erityisen 
kirkasvetinen järvi. Itärannan eteläosassa on runsaasti loma-asutusta ja 
omakotitaloja. Runsaan puuston ansiosta rannat vaikuttavat kuitenkin vehreiltä.  
Itärannan pohjoispuolella kohoavilla metsärinteillä on sen sijaan erityistä 
maisemallista arvoa. Järven länsirannan läheisyydessä kulkevan nelostien 
reunamilla on kapeat maakaistaleet peltoa, pensaikkoja sekä metsikköjä, jotka 
paikoin rajaavat näkyvyyttä järvelle. Järven pohjois-osassa sijaitsevat Hovilan laajat 
peltomaat. Hovilan kumpuilevat pellot metsäisten mäkien keskellä muodostavat 
erityisen edustavan maalaismaiseman.  
 
Iso-Hirvasen itäpuolella ovat Hirvasmäen ja Pöykynmäen metsäalueet. Metsät ovat 
alueelle tyypillistä tuoreen ja kuivahkon kankaan talousmetsiä. Hirvasmäen 
eteläpuolella sijaitsee Mäkikylän viljelysalueet. Alueen poikki kulkevan Harisentien 
varrelta aukenee puuston poiston ansioista paikoin erittäin edustavat ja kauas  
ulottuvat järvinäköalat 
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7.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsät ovat pääasiassa männylle ja kuuselle istutettuja tuoreen kankaan 
talousmetsiä. Myös kuivahkon kankaan männikköjä esiintyy paikoin. Iso-Hirvasen 
itärannan rinteillä on laajoja lehtimetsäalueita. Alueen puusto, myös havupuusto-
osuuksilta, on tällä alueella erittäin iäkästä ja edustavaa. Lehtipuustoa on osa-
alueella runsaasti myös istutuskoivikkoina.  
 
Hirvasmäen metsäalueen puusto on mäntyvaltaista istutusmetsää. Alueella 
hakkuiden osuus on vähäinen. Pöykynmäen alueen metsiä on taas uudistettu rajusti 
muutamia vuosia sitten. Mäen laki, sekä länsirinne ovat laajoilla hakkuilla.  
 
Alueen eteläosissa on jonkinverran suopintalaa. Suokuviot ovat pienialaisia, ojitettuja 
rämetyypin soita.  
 
 
7.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 20. Hirvasrinteen lehto 
 
Sijainti: 3221 04 (6929:432) 
Koko: 6 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P+) 
Erityisarvot: iäkäs puusto, lehtokasvillisuus, maisema 
 
Kuvaus: Hirvasrinteentien varrella puusto on lehtipuuvaltaista, rehevää ja iäkästä. 
Tien itäpuolella puusto on tavanomaisempaa koivuistutusta, harmaaleppää ja pajua. 
Myös itäpuolella lahopuun määrä on kuitenkin runsas ja osa puustosta on hyvin 
iäkästä. Tien laidalta löytyy mm. useita kuusia, joiden halkaisija ylittää suojelurajan. 
Suurimman kuusen halkaisija rinnankorkeudelta on lähes 80 cm. Iso-Hirvasen ja 
Hirvasrinteentien välinen metsäalue on erityisen edustavaa lehtoa. Puusto on 
luonnontilaista, erittäin iäkästä ja lahopuuta on hyvin runsaasti. Puulajeina koivu, 
haapa, harmaaleppä. Monet puista ylittävät suojelurajat. Myös paatsama, 
lehtokuusama ja tuomi kasvavat runsaana. Lehtipuuston joukossa kasvaa myös 
iäkkäitä kuusia. Aluskasvillisuus on tyypillistä rehevän lehdon kasvillisuutta. Alueen 
rehevyyttä lisää alueen poikki kulkeva järveen laskeva puro. Rannan tuntumassa on 
kaksi pientä saunarakennusta. Rakennusten ympäristö on kuitenkin säilytetty täysin 
luonnontilaisena. Lehtoalue vaihettuu pohjoisen suunnassa vähitellen harvennettuun 
koivuistutukseen ja havupuustoon. Näin edustavat ja luonnontilaiset lehdot ovat 
harvinaisia ja tulee ehdottomasti säilyttää koskemattomana.  
 
 
Alue 21. Hovilan maisema-alue 
 
Sijainti: 3221 05 (6931:432) 
Koko: 8 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: maisema, kullero, pikkutakiainen, muinaismuistokohde 
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Kuvaus: Hovilan ja Uuden-Hovilan kumpuilevat viljelysalueet, idässä kohoavien 
metsämäkien keskellä,  muodostavat edustavan maalaismaiseman. Alueelta on 
löydetty Keski-Suomessa silmälläpidettävien pikkutakiaisen ja kulleron kasvupaikat, 
sekä muinaismuistokohde, jotka kasvattavat alueen arvoa. Parhaiten alue säilyy 
viljelystoiminnan jatkuessa nykyisen kaltaisena.  
 
 
7.4 Tavoitteet 
 
Asutuksen leviäminen alueen teiden varsilla ei uhkaa luonto- ja maisema-arvoja. 
Erityistä huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää Iso-Hirvasen itärannan metsärinteisiin. 
Etenkin Hirvasrinteentien ympäristö tulisi säilyttää mahdollisimman koskemattomana 
sekä rakentamiselta, että maisemaan vaikuttavalta puuston hakkuulta. Jo 
Hirvasrinteentien kunnon parantaminen lisäisi alueen käyttöä ja uhkaisi arvokasta 
kasvillisuutta. Mikäli itärinteelle halutaan lisätä rakentamista tulisi se sijoittaa Iso-
Hirvasen pohjoisosan havumetsäalueelle. Tällöinkin maisematekijät tulee punnita 
tarkoin. 
 
 
8. OSA-ALUE 7. MAKKARAMÄEN – KALLIOMÄEN METSÄALUE 
 
8.1 Maisemarakenne 
 
Alueen valtaosa on tuoreen kankaan talousmetsää. Alueen metsämaa on mäkistä. 
Talousmetsät  sulkevat osa-alueen maisemaa, eikä varsinaisia näkymäalueita löydy 
kuin alueen luoteisosassa sijatsevan Kalliovuoren laelta, sekä alueen järvien 
rantamilla. Kalliovuoren laelta aukenee laajat näkymäalueet hakkkuiden ansiosta 
pohjoiseen ja itään.   
 
Pohjois-Syväjärvi ja Syväjärvi ovat pienikokoisia, loivarantaisia, talousmetsien 
ympäröiviä järviä. Molempien järvien rannoilla on loma-asutusta, rantaviivan 
pysyessä kuitenkin vehreänä. Pohjois-Syväjärven länsirannalla kohoavat 
loivapiirteisesti metsäalueet, joiden paikalliset hakkuuaukot erottuvat maisemassa.  
 
Alueen pohjoisrajalla, Jokihaarantien varrella, viljelysmaat  ja Perälänmäen 
hakkuuaukot avaavat paikoin maisemaa.  
 
 
8.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsät ovat päätyypiltään mäntyistä tuoretta kangasta. Metsät ovat hoidettuja 
ja harvennettuja. Puusto on nuorehkoa ja keskikäistä ja hakkuuaukkoja on vain 
vähän, laajimmat Peräisenmäen pohjoisrinteeltä, sekä Kalliovuoren länsirinteiltä.  
Iäkästä kuusivoittoista metsää löytyy mm. Pohjois-Syväjärven itärannalta. 
Lehtipuustoa löytyy viljelysmaiden ympäristöstä pienialaisista koivuistutuksista, sekä 
alueen metsäojitusten ympäristöstä.  
 
Alueella on runsaasti ojitettuja rämetyypin soistumia. Alueen lampien suorannat ovat 
päätyypiltään isovarpurämettä.  
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Syväjärvi on karu järvi, jonka ranta-alueilla vesikasvillisuus on vähäistä. Pohjois-
Syväjärven pohjois- ja eteläpää ovat soistuneita. Pieniä sararuovikkoa esiintyy. 
Järven pohjoispään ruovikossa pesii laulujoutsen. 
 
 
8.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 22. Särkilammen pohjoisranta 
 
Sijainti:3221 01 (6925:428) 
Koko: 0.5 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeva (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus:Lähes kokonaan Jyväskylän maalaiskunnan puolella sijaitsevan 
Särkilammen suorannoilta on löytynyt silmälläpidettävä liereäsara. Liereäsara viihtyy 
keski- ja runsasravinteisilla kasvupaikoilla ilmentäen eutrofiaa. 
 
 
Alue 23. Kaletonlammen ympäristö 
 
Sijainti: 3221 01 (6925:428) 
Koko: 3 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeva (P-) 
Erityisarvot: pienvesi, virkistysarvot 
 
Kaletonlammen pohjoisrannalla on mökkiasutusta. Etelä- ja länsiranta ovat kuitenkin 
vielä luonnontilaisia ja kasvillisuus on varsin edustavaa isovarpurämettä 
kitumäntyineen. Alueella kasvaa runsaana lakka, suopursu ja juolukka. Rämekaistale 
on noin kahdenkymmenen metrin levyinen ja ojittamaton. Kitumäntyineen alue 
täyttää metsälakikohteen ehdot. 
 
 
Alue 24. Pohjois-Syväjärven pohjoisranta 
 
Sijainti: 3221 01 (6926:429) 
Koko: 1 hehtaari 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Kahden mökkiryhmittymän välissä sijaitseva luonnontilaisen kaltainen 
rantakaistale on kitumäntyistä tupasvillarämettä. Alueen läpi kulkee yksittäinen 
toimimaton oja. Suon laitamilta löytyi inventointikäynnillä runsaasti kanalinnun 
jätöksiä.  
 
 
Alue 25. Perälänjoki 
 
Sijainti:3221 01 (6928:429) 
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Koko: 3 hehtaaria 
Arvoluokka: lähiympäristöstä poikkeava (P-) 
Erityisarvot: pienvesi 
 
Kuvaus: Pohjois-Syväjärvestä laskeva Perälänjoki mutkittelee tien- ja viljelysmaiden 
laitamien, sekä talousmetsäalueiden poikki. Paikoin joki on säilynyt luonnontilaisena. 
Luonnontilaista joenvartta löytyy joen alkupäästä, Perälänmäen hakkuuaukon, sekä 
Perälän tilan välistä, sekä Mutkalan tilan ja Suoharjuntien väliseltä metsäalueelta.  
Luonnontilaisen kaltaisilla alueilla puro reunakasvillisuutensa kanssa muodostaa 
edustavan metsälakikohteen. Monin paikoin puron suojapuustoa on harvennettu, 
mutta luonontilaisuus puron pienympäristössä on säilynyt. Puron alkupään 
lähiympäristö on karuhkoa vanhaa kuusikkoa. Reunakasvillisuutena hiirenporrasta ja 
rentukkaa. Metsäalueella puron laitamat ovat lehtipuuvaltaista ja kasvillisuus paikoin 
rehevää. Puron ympäristön suojapuustoa ei tulisi enempää harventaa.  
 
 
Kohde P6. Perälänjoen lähde. Noin 8 neliömetrin kokoisen lähteen antoisuus on hyvä 
ja ympäristö melko luonnontilaista. Lähteeseen on rakennettu vedenottorakennelma.  
 
 
8.4 Tavoitteet 
 
Alueen luontokohteet ovat pienialaisia metsälakikohteita, joiden ympäristöön tulisi 
jättää riittävä suojapuusto.  
 
 
9. OSA-ALUE 8. YLÄPOHJANTIEN METSÄALUE 
 
9.1 Maisemarakenne.  
 
Alueen asutus on keskittynyt itärajalla kulkevan nelostien, etelärajalla kulkevan  
Jokihaarantien ja alueen läpi viistosti halkovan Yläpohjantien ympäristöön. Teiltä 
avautuu paikoin pienialaisia viljelysmaisemia. Laajat näkymäalueet kuitenkin 
puuttuvat. Maisemaa sulkee peltomaiden väliset pensaikot ja pienet metsäalueet, 
sekä kesannolla olevat niityt. Suurimmat viljelyalueet sijaitsevat Pökköperän 
ympäristössä.  
 
Viljelysmaiden ympäristö on pääasiassa talousmetsää. Alueen lounaisosan maasto 
on mäkistä ja kivikkoista. Metsät ovat lounaisosassa harvennettua mäntykangasta. 
Mäkien ja harvennetun puuston ansioista alueen maisemat ovat tavallisia 
metsämaisemia avarammat ja maasto on retkeilyyn soveltuvaa. Pohjoisosan 
metsäaluilta löytyvät osa-alueen suurimmat hakkuuaukot. Hakkuuaukot sijaitsevat 
kuitenkin talousmetsän keskellä, eikä niistä synny maisemallisia haittoja.  
 
 
9.2 Luonnonympäristö 
 
Alueen metsät ovat päätyypiltään tuoretta kangasta. Eteläosan metsät ovat 
mäntyvaltaisia. Keskiosan metsät, Yläpohjantien varrelta ovat kuusivaltaisia. 
Kuusivaltaiset metsät ovat paikoin puustoltaan iäkkäitä ja myös lehtipuuston määrä 
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on runsas. Kosteimmissa painanteissa esiintyy pienialaisia sanias- ja 
kortekorpimaisia metsiköitä. Osa-alueen pohjoisosassa metsät vaihtuvat taas 
mäntykankaiksi. Alueen suopinta-ala on pääosin ojittua, puustoista, rämetyypin 
suota.  
 
 
9.3 Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet 
 
Alue 26. Karhulampi 
 
Sijainti: 3221 01 (6928:428) 
Pinta-ala: 9 hehtaaria 
Arvoluokka: paikallinen (P) 
Erityisarvot: luonnontilaisuus, maisema 
 
Karhulampi sijaitsee mäkisten kivikkokankaiden keskellä. Lampea ympäröivien 
metsien puustoa on harvennettu maltillisesti, eikä maisemallisia haittoja esiinny.  
Lammen rannat ovat kauttaaltaan luonnontilaiset. Rannat ovat soistuneita ja 
pääasiassa isovarpu- ja tupasvillarämettä. Vesirajassa kasvaa yleisenä vehkaa, 
suursaroja ja raatetta. Puustossa esiintyy männyn lisäksi iäkästä harmaaleppää ja 
haapaa. Lammen etelärannan soistuma on kuusivaltaista korpea. Kohteen 
rajaukseen on otettu mukaan myös lammen eteläpuolella sijaitseva pienialainen 
kivikko. Kivikon lomassa kasvaa kituista koivikkoa. Lampi ympäröivine soistumineen 
ja kivikkoineen muodostaa edustavan metsälakikohteen 
 
 
Kohde P7. Keski-Suomessa silmälläpidettävän Hirvenkellon kasvupaikka. Koivulle 
istutettua vanhaa niittyä.  
 
 
9.4 Tavoitteet 
 
Karhulammen rantamaisemien säilyttämiseksi ympäröivien mäkien puuston 
harvennus tulee suunnitella huolella, avohakkuita välttäen. 
 
 
10. YHTEENVETO 
 
Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Vehniän yleiskaava-alueen arvokkaat 
luonto- ja maisemakohteet. Selvityksen pohjalta alueen käyttöä voidaan kaavassa 
ohjata vähemmän arvokkaille alueille. Selvityksessä  huomioitiin 
luonnonsuojelualueet, metsä- ja luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, 
geologisesti arvokkaat kohteet, vesi- ja rantalinnustolle tärkeät pesimäalueet, 
uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien esiintymät, perinnebiotoopit ja luontodirektiivin 
luontotyypit.  
 
Vehniän suunnittelualueella on lähinnä paikallisesti arvokkaita luonto- ja 
maisemakohteita. Kaikkiaan suunnittelualueelta paikannettin 26 luonto- ja/tai 
maisema-arvoja sisältävää aluetta ja 7 pienkohdetta. Kohteet ovat pääasiassa 
pienialaisia metsälakikohteita. Kohteet ovat useimmiten rakentamiseen 
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kelpaamatonta aluetta (suota, jyrkännettä jne.)  ja tulevat näin automaattisesti 
suojatuksi rakentamiselta. Kohteiden turvaamiseksi tärkeää on metsätaloustoimissa 
riittävän suojapuuston jättö kohteiden välittömään lähiympäristöön. Suunnittelualueen 
ainoa maakunnallisesti arvokkaan maisemakohteen, Vääränvuoren kallioalueen 
suojelussa tulee huomioida matsätaloustoimenpiteiden vaikutus myös 
kaukomaisemaan.  
 
Suurimman osan Vehniän suunnittelualueesta peittää kuivan kankaan talousmetsät. 
Lehtipuuston ja vanhojen metsien määrä alueella on hyvin vähäinen. 
Monimuotoisuuden lisäämiseksi vähät lehti - ja vanhan metsän kuviot tulisi säästää. 
Metsien uudistustoimissa olisi myös hyvä huomioida toimien vaikutukset 
kaukomaisemaan. Mäkien lakialueilla ja rinteillä tulisi laajoja avohakkuita välttää. 
Alueella on runsaasti pienvesiä, joiden ympäristö on tuhottu hakkuilla.  
Tulevaisuuden metsänhoitotoimenpiteissä alueen pienvesien välittömän 
lähiympäristön puustoa tulisi harventaa varoen ja laajoja, vesistöjen rantoihin saakka 
ulottuvia avohakkuita tulisi välttää.  
 
Alueen laajimman järven, Iso-Hirvasen, ranta-alueiden suunnittelu tulisi tehdä 
huolella. Järven Itärannalla on sekä luontoarvoa että erityistä maisemallista arvoa. 
Alueen toisen suuremman järven, Alasen etelärannan luhta-alueet tulisi suojata 
rakentamiselta kokonaan arvokkaan linnuston vuoksi.  
 
Vehniän sijainti Jyväskylän kasvukeskuksen läheisyydessä lisää rakentamispainetta 
myös Vehniän alueella. Asutuksen leviäminen vaarantaa vain harvoilla paikoilla 
alueen luonto- ja maisemakohteita. Suosituksena on, että yleiskaavassa pyritään 
turvaamaan näiden kohteiden erityisarvot.  
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