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JYVÄSKYLÄN YLEISKAAVAN LÄNSI-PALOKAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 
 
1 Johdanto 

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt yleiskaavan laatimisen koko kaupungin 
alueelle. Kaavoituksen tueksi Länsi-Palokan alueelta on tarpeen laatia 
luontoselvitys aiempien selvitysten puuttuessa tai ollessa yli 5 vuotta 
vanhoja. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä 
tärkeämmäksi tekijäksi alueidenkäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyttävät maankäyttösuunnitelmien 
vaikutusten selvittämistä. Luontoselvitys on selvitys suunnittelualueen 
luonnon nykytilasta. Siinä selvitetään suunnittelualueen olennaiset 
luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnon-
suojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja 
kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja 
kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvitys tehdään 
maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi ja 
suunnittelun tueksi. 

Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Kyyjärven kunnan 
kirkonkylän yleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät sekä määritel-
lään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet ja alueet 
sekä esitetään suositukset maankäytöstä.  
  
Selvityksen on laatinut FCG:n Jyväskylän toimistosta biologi, FT Marjo Pihlaja. 

2 Yleiskuva 

Länsi-Palokan selvitysalue sijaitsee Jyväskylän keskustasta pohjoiseen valtatie 
4:n länsipuolella. Selvitysalueen rajaus on esitetty Error! Reference source 
not found.. Selvitysalueen pinta-ala on noin 1580 ha. Alue kuuluu 
eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa yleisimmät puulajit ovat 
kuusi, mänty, haapa, lepät ja koivut ja mustikkatyypin metsä vallitsevaa. 
Jyväskylä ja Länsi-Palokan alue kuuluvat Pohjois-Hämeen eliömaakuntaan ja 
itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, jossa vesistöt ovat 
maisemakuvaa määrääviä elementtejä. 

Valtaosa alueesta on metsää tai metsämaata. Osa alueesta on 
kulttuurimaisemaa ja pieneltä osin tiiviimpää asutusta ja maa-ainesottamoa. 
Alueella on useita lampia ja virtavesiä. Länsi-Palokan alueella ei ole Natura 
2000-alueita tai luonnonsuojelualueita, mutta arvokkaita metsäkohteita on 
kaupungin omistamista metsäalueista rajattu noin 30 ha. 
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Kuva 1. Länsi-Palokan selvitysalueen rajaus. Selvitysalueen pinta-ala 
on noin 1580 ha. 

 
 
3 Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tiedonlähteet 

3.1 Maastotyö 

Maastotyöt tehtiin 5.7.-5.9.2012 välisenä aikana. Länsi-Palokan alueen 
luontoselvitys perustuu arvokkaiden luonto- ja maisemakohteiden 
inventointiin.  

Maastossa kiinnitettiin huomio kasvillisuuteen, liito-oravien esiintymisalueisiin, 
vesistöjen laatuun, maisemarakenteeseen sekä maaperän ja kallioperän 
ominaisuuksiin. Inventoitavien kohteiden kasvillisuus luokitettiin Toivosen & 
Leivon1 mukaan. Tiedot muusta lajistosta perustuvat olemassa olevaan 
aineistoon sekä maastossa tehtyihin havaintoihin. 

Maastossa kultakin tarkasteltavalta kohteelta kirjattiin ja rajattiin: 

- maiseman peruspiirteet, kasvillisuuden yleiskuva sekä eläimistöhavainnot 

                                          
1 Toivonen, H. & Leivo, A. 1993: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja 
kasvupaikkaluokitus. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A no 14.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luontoselvitys  5 (57) 
    
5.11.2012    
    
 
 
 

Länsipalokan luontoselvitysraportti.doc 

- liito-oravalle soveltuvat elinalueet, jos niillä havaittiin tai on aiemmin 
havaittu liito-oravan esiintyminen, sopivaa pesäympäristöä ja 
ruokailualueita 

- arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisemakohteet ja –alueet 

Luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
kohteet ja uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymät on esitetty 
liitekartalla (liite 1).  

3.2 Lähtöaineisto 

Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat:  

- Ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmä 

- Keski-Suomen ELY-keskus (2012): Uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot 

- Jyväskylän kaupunki:  Alueella aiemmin tehdyt luontoselvitykset 

- Saari, Veli: Keski-Suomen luonnon historia.  Kulttuurin Keski-Suomi -
Portaali. Artikkelit. http://www.finnica.fi/artikkel/saari.htm 

3.3 Kohteiden arvottaminen 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja 
maisema-arvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään 
kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, 
luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä 
lajistolle. Alueen arvoa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ra-
vinnonhankinta-alueena. Alue on sitä arvokkaampi mitä harvinaisemmasta ja 
uhanalaisemmasta lajista tai luontotyypistä on kyse. 
 
Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen 
tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja 
puulajisuhteet. Metsien arvoa tarkasteltiin myös viheryhteyksien kannalta, 
virkistyksellisesti (mm. hyvät marjamaat) sekä aluekokonaisuuden kannalta.  
 
Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat 
kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja 
seudullisesti arvokkaat kohteet, d) alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat 
kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain 
luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti.  
 

3.3.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston alueet, Ramsar -alueet ja 
kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet). 

3.3.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, 
suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset 
vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, 
kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on 
luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin 
uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat ja edustavat 
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luontotyypit ja niiden kokonaisuudet, erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet.  
 
Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti 
arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. 
 

3.3.3 Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa 
maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan 
suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja 
maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, kuten 
edustavat uhanalaiset luontotyypit. 
 

3.3.4 Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet 

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on 
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja 
asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten 
lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat 
luontokohteet, kuten pienialaiset uhanalaiset tai silmälläpidettävät 
luontotyypit.  
 

3.3.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset 
tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan 
kuuluvat luonnonmuistomerkit. 
 

3.3.6 METSO-luokituksen mukaiset kohteet 

Metsäkokonaisuudet, jotka ovat Metsien monimuotoisuusohjelman kriteerit 
täyttäviä kohteita (METSO I, II, tai III). METSO-ohjelma rahoittaa 
vapaaehtoisesti suojeluun tarjottavia alueita. Maanomistaja voi halutessaan 
tarjota kohteeksi soveltuvaa metsää tai metsän osaa joko pysyvään tai 
määräaikaiseen suojeluun. Omistuksesta ei tarvitse luopua, ja omistaja saa 
täyden korvauksen puustosta verottomana. (http://www.metsonpolku.fi). 

3.3.7 Maisemansuojelun kannalta arvokkaiden alueiden valintaperusteet 

Luonnonmaisemaltaan merkittäväksi luokitetaan näkymältään edustavat 
rantamaisemat, näkymäalueiden rajapinnat (niemen kärjet, pienet saaret) 
sekä rantaosuudet, joilla on maisemallisia erityispiirteitä. Arvokkaiksi alueiksi 
mielletään myös edustavimmat pienvesien pienmaisemat. Arvoluokitus on 
luontokohteiden mukainen.  

Kulttuurimaisemaltaan arvokkaiksi kohteiksi valitaan valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi todetut kulttuurimaisema-alueet 
ja perinnemaisemat sekä selvästi vesimaisemasta erottuvat 
kulttuurimaisemat.  

3.4 Uhanalaisuusluokitus  

Tiedot alueen uhanalaisista lajeista on saatu Keski-Suomen ELY-keskuksesta 
30.3.2012. Tietoja uhanalisista lajeista, joita ei ollut ympäristöhallinnon 
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paikkatietoaineistossa, saatiin alueen aiemmista luontoselvityksistä. 
Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista. 

Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien 
seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuus-
luokkien ja kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). Uhanalaisia ovat 
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) 
lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Myös 
luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella (Raunio ym. 2008). 

Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, 
jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen 
(vanhassa aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: 
alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

3.5 Metsä- ja vesilain mukaiset kohteet 

Vesilain mukaisten kohteiden (11 §) muuttaminen/heikentäminen vaatii 
vesilain mukaisen lupamenettelyn. Kohteita ovat mm.  luonnontilaiset purot, 
lähteet sekä alle 1 ha suuruiset lammet. Metsälain (10 §) mukaisia erityisiä 
elinympäristöjä, kuten korvet, rehevät lehdot, pienvesien lähiympäristöt sekä 
jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät, tulee hoitaa niin että niiden 
ominaispiirteet säilyvät. 

3.6 Kohteiden maankäyttösuositukset 

Yksittäisten kohteiden ja alueiden osalta annetaan maankäyttö- ja 
maankäyttömerkintäsuositukset.  

Alueen käyttöä koskevat merkinnät: 

- SL  = Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettava alue 

- S   = Suojelualue, jonka luontoarvot turvataan kaavoituksella 

- MY = Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja 

- VL  = Lähivirkistysalue 

Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät: 

- nat = Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 

- luo = luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

- ah  = arvokas harjuluonto 

- km = arvokas kulttuurimaisema 

- pm = arvokas perinnemaisema 

Suojeluohjelmiin kuuluvat alueet sekä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut 
alueet osoitetaan merkittäväksi kaavaan luonnonsuojelualueiksi (SL). Myös 
Suomen Natura 2000 -suojeluverkostoon kuuluvat alueet on esitetty SL- 
alueeksi. Mikäli Natura-alueen suojelu on tarkoitettu toteutettavaksi muun 
lainsäädännön kuin luonnonsuojelulain nojalla, on esitetty sellaista 
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maankäyttösuositusmerkintää jolla turvataan Natura-luontoarvot. Esimerkiksi 
maa-aineslain nojalla suojeltavat kallio- ja harjualueet esitetään merkittäväksi 
MY- merkinnällä.  

Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit sekä edustavimmat 
suojelukohteet suositetaan merkittäväksi kaavaan merkinnällä SL2. Mikäli 
alueen luontoarvot turvataan vain kaavoituksella, käytetään aluemerkintää S 
(Suojelualue).  

Metsälain luontotyypit ja muut arvokkaat luontokohteet on syytä huomioida 
maankäytössä siten, että kohteet lähiympäristöineen jätetään rakentamisen 
ulkopuolelle. Rakentamista ei suositeta lehto- ja kosteikkoalueille, 
luonnontilaisten purouomien lähiympäristöön eikä uhanalaisten tai 
harvinaisten lajien elinympäristöihin, kuten liito-oravan elinalueille. 
Esimerkiksi lehdot ovat kulutuskestävyydeltään heikkoja tai erittäin heikkoja, 
eivätkä kestä rakentamista ilman että alueen luonne muuttuisi merkittävästi. 
Kaavaan kohteet suositetaan merkittäväksi S- tai MY-alueiksi. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista voidaan käyttää myös 
lisämerkintää luo.  

Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet esitetään merkittäväksi kaavaan 
merkinnällä km ja arvokkaat perinnemaisemat merkinnällä pm.  

4 Alueen luonnon ja maiseman yleiskuva 

4.1 Ilmasto  

Vuoden keskilämpötila Jyväskylä seudulla on +3-4°C. Kylmimpien kuukausien 
(tammi-helmikuu) keskilämpötila on -8--10°C, ja lämpimimmän kuukauden 
(heinäkuu) +16-+17°C. Kasvillisuuden kannalta tärkeimpiä ilmastollisia 
tunnuksia ovat kasvukauden pituus ja sen aikaiset lämpötilat. Termisen 
kasvukauden (vuorokauden keskilämpötila ylittää +5°C) pituus on 165-170 
vuorokautta.   

Keskimääräinen vuotuinen sademäärä on 600-650 mm. Pysyvä lumipeite 
tulee keskimäärin marraskuun loppupuolella. Lumi sulaa aukeilta paikoilta ja 
metsistä huhtikuun puolivälin jälkeen. Lumipeitteen paksuus on 50-60 cm. 
Ilmastoa koskevia tietoja on saatu mm. Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta 
(www.fmi.fi/saa/tilastot.html).   

4.2 Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet 

Viimeisen jääkauden päätyttyä valtaosa Keski-Suomesta vapautui jäästä noin 
9600 vuotta sitten. Jäätikön sulamisen jälkeen suurin osa Keski-Suomen 
alueesta oli veden vallassa. Mannerjään peräytyessä Jyväskylän-Muuramen 

                                          
2 Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että (LsL 10.2§): 
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi; 
2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja; 
3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma; 
4) alue on erityisen luonnonkaunis; 
5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi; 
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai 
7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai 
kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. 
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tienoilla, ilmasto hetkellisesti kylmeni ja jäätikön sulaminen hidastui. 
Mannerjään reuna pysytteli noin sadan vuoden ajan Muurame-Jyväskylä-
Laukaa-linjalla. Jään reunan eteen jäätikkölahden äärelle kasautui Sisä-
Suomen reunamuodostuma, joka kulkee Satakunnan Kankaanpäästä 
Näsijärven, Jämsän ja Jyväskylän kautta Laukaaseen.  

 
Jäätikön sulaessa sen pohjaosat jatkoivat kuitenkin liikettä 
kasautumisalueelta jäätikön reunoille. Jäätikkö liikkui luoteesta kaakkoon jopa 
satoja kilometrejä leveinä viuhkamaisina kielekevirtoina. Keski-Suomeen 
ulottui kaksi erillistä jäätikkökielekettä. Jämsä ja Keuruu kuuluivat ns. 
Näsijärven-Jyväskylän kielekevirtaan. Suurinta osaa Keski-Suomea peitti ns. 
Järvi-Suomen kielekevirta. Runsaasti harjuja syntyi kielekevirtojen keskiosiin 
kuten Keuruulle, Jämsänkoskelle ja itäiseen Keski-Suomeen. Laukaan, 
Sumiaisten, Konginkankaan ja Kyyjärven kautta kulkevat harjut kuuluvat 
saumamuodostumaan, joka syntyi harjuaineksen kasautuessa kielekevirtojen 
rajakohtaan. 

Itämeren Yoldia-vaiheen aikana muodostunut korkein ranta on selvitysalueella 
nykyisin noin 145 metriä mpy. Selvitysalueella on runsaasti korkeita mäkiä 
joiden lakiosat ovat yli 150 mpy ja edustavat korkeinta rantaa edustavat mm. 
Rimminmäen alueen lakiosat kohoavat yli 200 mpy laki. Ne olivat Yoldiameren 
saaria. Korkeimman rannan huuhtoutumisraja maastossa ilmenee paljaana 
kalliona, kivikkovyönä tai törmänä. Korkeimman rannan yläpuolelle kohoavien 
mäkien laet ovat vesien kivisiksi huuhtomia rinteitä ravinteisempia.  

Suomen järviseudun suuret järvet olivat jääkauden jälkeisen ajan alussa osa 
silloista Itämeren vesiallasta, josta ne kuroutuivat erilleen maankohoamisen 
seurauksena. Päijänne kuroutui itsenäiseksi järveksi 9 000 vuotta sitten. 
Muinais-Päijänteen pinta oli korkeimmillaan 6 000 vuotta sitten. Pinta oli yli 
20 metriä nykyisen Päijänteen pintaa korkeammalla. Muinais-Päijännevaihe 
päättyi 6 000 vuotta sitten, kun Heinolan harju murtui. Vedenpinta laski 
nopeasti ja Keski-Suomen vedet alkoivat virrata Kymijoen kautta 
Suomenlahteen.  

Muinais-Päijännevaihe oli ilmastollisesti edullista. Keskilämpö oli kaksi astetta 
nykyistä korkeampi. Metsistä kehittyi lehtipuuvaltaisia, koivusta tuli jälleen 
valtapuu. Maahamme levittäytyi eteläisiä lajeja. Noin 6000 vuotta sitten 
ilmasto muuttui kosteammaksi ja viileämmäksi. Seuraavina vuosituhansina 
kuusi levisi muiden puulajien joukkoon ja valtasi tuoreet maat. Hiekka- ja 
sorakankailla, esimerkiksi harjuilla, mänty säilytti valtapuuasemansa.  

Ensimmäiset ihmiset saapuivat jääkauden jälkeiseen Keski-Suomeen 
kivikaudella (noin 8 400 eKr). Väestö oli Suomusjärven kulttuuria ylläpitänyttä 
pyyntiväestöä. Asutus syntyi mäkien lakiosille. 

4.3 Kallioperä ja maaperä sekä pinnanmuodot 

Kallioperältään selvitysalue kuuluu laajaan Keski-Suomen granitoidimassiiviin, 
jota kutsutaan myös Keski-Suomen syväkivikompleksiksi. Pääkivilajit 
selvitysalueella ovat granodioriitti, porfyyrinen granodioriitti, kvartsidioriitti ja 
tonaliitti. Kallioperän ikä on 1800–1900 miljoonaa vuotta. 

Maaperä on pääosin moreenia, pohjoisosissa on myös runsaasti silttialueita 
(Kuva 2). 
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Kuva 2. Selvitysalueen maaperä. Punaiset alueet ovat 
kalliopaljastumia, vaalenapunainen moreenia, tummanvihreä harjuja 
ja muita jäätikköjokikerrostumia, vaaleanharmaa soraa ja hiekkaa, 
keltainen silttiä ja tummanharmaa turvetta ja liejua. (Suomen 
geologinen kartta, geologian tutkimuskeskus 1972). 

 
Alue on pinnanmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa noin 100-110 mpy ranta- ja 
peltotasanteista yli 200 mpy korkeisiin mäenlakiin. 

4.4 Maisemakuva 

Jyväskylän Länsi-Palokka kuuluu Keski-Suomen järviseutuun ja Keski-Suomen 
järviseutuun. Maisemalle tyypillistä on laajojen järvialtaiden, polveilevien 
vesireittien sekä luoteesta kaakkoon suuntautuneiden kumpuilevien 
metsämaiden vaihtelu. Maisemaan tuovat vaihtelua harjujaksot. Viljelykset 
sijaitsevat useimmiten rantojen tuntumassa.  

Selvitysalueen pohjoisosassa olevat vanhat viljelysalueet kuuluvat 
maakunnallisesti arvokkaaseen Puuppolan kulttuurimaisema-alueeseen. 
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Kuva 3. Sakarinmäen länsipuolella avautuvat näkymät Rannilan ja 
Pohjolan peltomaisemiin, jotka kuuluvat Puuppolan 
kulttuurimaisema-alueeseen. 
 

 
Selvitysalueen maisemalle ovat tyypillisiä kuusikkoiset tuoreet 
kangasmetsämaat korkealle kohoavien mäkien rinteillä, vanhojen 
tieyhteyksien varrelle sijoittuvat viljelysmaat, rantamaisemat ja haja-
asutusalueet. Selvitysalueen länsireunalla Rimminmäen ja Lokkerkallion 
huiput ovat maisemassa erottuvia ja huipuilta avautuvat näkymät 
Kaitajärvelle ja Ylä-Tumiojärvelle. Länsireunalla leimansa lyö valtatie, joka 
rajaa Alvajärven ranta-alueet erilleen muusta maisemasta. Eteläosan metsissä 
on viimevuosina suoritettu runsaasti päättöhakkuita. 

4.5 Vesiluonto 

4.5.1 Pohjavedet 

Selvitysalueen länsiosassa oleva Kirrin pohajvesialue (0918001) alue on I-
luokan mukainen tärkeä pohjavesialue (Kuva 4). Vajaan puolen kilometrin 
päässä itäpuolella oleva Keski-Palokan pohjavesialue (0918002) on myös I-
luokan pohjavesialue. 
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Kuva 4. Selvitysalueelle sijoittuu Kirrin pohjavesialue (Sisempi 
sininen viiva = muodostumisalue, ulompi rajaus = suojavyöhyke). 

 
4.5.2 Pintavedet  

Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen (14). Alue 
sijoittuu seuraaville valuma-alueille (Kuva 5):  

Tuomiojärven-Palokkajärven a (14.291) 

Alvajärven-Korttajärven a (14.292) 

Syväojan va (14.293) 

Vasarajoen va (14.294) 

Selvitysalueella ovat kokonaan tai osittain seuraavat järvet ja lammet: 

Alvajärvi, Kangaslampi, Lintulampi, Ruppa, Kaitajärvi, Ylä-
Tuomiojärvi,Tuomiojärvi, Mustalampi, Ruokolampi  ja Majajärvi. 

Lammet ovat tummavetisiä ja suorantaisia, maisemallisesti kauniita. 
Kangaslampea lukuun ottamatta lammet ovat reunoiltaan umpeen kasvavia. 
Alueen järviin on alueella pitkään jatkunut maatalous vaikuttanut 
rehevöittävästi ja metsien ojitus on tuonut vesistöihin humusta. Rehevyys 
näkyy järvien lahtien umpeenkasvuna. Monin paikoin rannat ovat kuitenkin 
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varsin jyrkkiä ja kasvillisuus vyöhyke kapea. Ylä-Tuomiojärvi on kokoonsa 
nähden syvä ja rannat ovat jyrkät. 

Alueen pohjoisosassa virtaa Vasarajoki (kohteet 19 ja 34). Yläjuoksun puolella 
(34) joen uoma hiekka-hiesupohjaista, vesi matalalla kartoitushetkellä, reipas 
virtaus, vesi kirkas, jonkin verran humusta, eroosiota noin 50 cm korkeudelle 
vedenpinnasta, kasvillisuutena esiintyy palpakoita, uoma on luonnotilainen, 
kunnes tulee pelloille. Peltojen kohdalla uoma on oikaistu. Ranta on 
runsasravinteista kosteaa ja tuoretta lehtoa. Alajuoksun puolella (19) vesi on 
humuspitoista, mutta muuten kirkasta. Ranta runsasravinteista kosteaa 
lehtoa (OFiT), uoma on luonnontilainen/kaltainen, pellon valumavedet tulevat 
jokeen. 

Syväoja jää selvitysalueen eteläpuolelle. 

Selvitysalueella on runsaasti puroja ja noroja, joista monet saavat alkunsa 
lähteistä, joita alueella on paikoin runsaasti. Etenkin Sakarinmäen ja 
Terttumäen alueilla oli huomattavaa lähteisyyttä. Monet pienistä puroista ja 
lähteistä eivät näy peruskartalla (kohteet 7, 15, 20, 27, 28, 37 (puro) ja 40). 
Kohteiden kuvaus on ympäröivän kohteen kokonaisuuden kohdalla luvussa 5. 

Vesistöjen viimeisimmän käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Ylä-
Tuomiojärven vedenlaatu on erinomainen, Alvajärven tyydyttävä ja 
Tuomiojärven hyvä. Muista suunnittelualueen järvistä ei luokitustietoa ollut 
saatavilla. Vesistöjä ja vesistöalueita koskevia tietoja on saatu Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen kotisivuilta (www.ymparisto.fi) sekä ympäristöhallinnon 
Hertta-ympäristötietojärjestelmästä. 

 

Kuva 5. Selvitysalue sijoittuu neljälle valuma-alueelle. 
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4.6 Kasvillisuus  

Jyväskylä sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen 
kasvimaantieteellisellä alueella. Jyväskylän kaupunki kuuluu Pohjois-Hämeen 
eliömaakuntaan.  

4.6.1 Metsät 

Selvitysalueen metsät olivat tyypiltään vaihtelevia. Ranta- ja viljelyalueiden 
sekä virtavesien reunoilla oli sekä lehtoja että lehtomaisia kankaita. Vallitseva 
metsätyyppi on tuore mustikkatyypin kangas (MT), mutta lehtomaista 
kangasta (OMT) esiintyy myös runsaasti. Kuivahkot kankaat ovat 
selvitysalueella melko harvinaisia ja karummat metsätyypit sijaitseva lähinnä 
mäkien lakiosilla kallioisilla alueilla. Alueella on runsaasti pohjavesivaikutteisia 
metsiä, joissa on huomattava määrä pienialaisia ojittamattomia korpia. Myös 
puronvarsi ja lähdeympäristöjen lehtoja esiintyy runsaasti. Kuusi on 
metsäympäristön vallitseva puulaji, jonkin verran esiintyi mäntyä, mutta 
männiköt ovat useimmiten sekapuustoisia. Koivumetsän kuvioita on 
kohtalaisesti mutta ne ovat pääsääntöisesti nuorta tai taimikkovaiheen 
metsää. Varttuneempaa lehtipuustoa esiintyi runsaimmin peltojen reunoilla ja 
rannoilla. Pohjoisosassa selvitysaluetta varttuneemman metsän osuus oli 
runsaampi kuin eteläosassa aluetta. 

Lehtojen pääpuulajeina vaihtelevat harmaaleppä, koivu ja kuusi. 
Alikasvoksena kasvaa pihlajaa, tuomea, harmaaleppää, kuusta ja haapaa. 
Pensaskerroksen muodostavat etenkin lehtipuiden taimet sekä paatsama, 
mustaherukka, punaherukka ja lehtokuusama sekä harvinaisempana näsiä. 
Kasvillisuus vaihtelee tuoreista lehdoista kosteisiin lehtoihin. Tuoreet lehdot 
ovat kuusivaltaisia käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoja. 
Rehevimmistä lehtotyypeistä alueella esiintyy kosteita käenkaali-
mesiangervotyypin (OFiT) suurruoholehtoja sekä saniaislehtoja (FT), joita on 
etenkin purojen varsilla. Rinnelehtojen lajisto on pitkälti samaa kuin 
puronvarsilehdoissa.  

Tuoreissa lehdoissa kenttäkerroksen valtalajistoon kuuluvat käenkaali, 
metsäkastikka, oravanmarja ja metsäimarre. Muuta lajistoa mm. 
metsämansikka, metsäkurjenpolvi, metsäalvejuuri, kielo, lillukka, vadelma, 
sormisara ja nuokkuhelmikkä. Suuruoholehtojen kenttäkerroksen valtalajeja 
ovat mesiangervo, ojakellukka, soreahiirenporras ja käenkaali. Muuta lajistoa 
mm. metsäkurjenpolvi, nokkonen, rönsyleinikki, nurmilauha, ranta-alpi, 
suokeltto, huopaohdake, karhunputki ja metsäalvejuuri. Saniaistyypin (FT) 
kosteat lehdot ovat vaihtelevasti soreahiirenporras- ja kotkansiipivaltaisia. 
Muuta lajistoa mm. metsäalvejuuri, isoalvejuuri, rönsyleinikki, ojakellukka, 
mesiangervo ja metsäkorte. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat 
sudenmarja, näsiä, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, velholehti ja 
lehtomatara. 

4.6.2 Suot 

Soita on selvitysalueella lukumääräisesti runsaasti, mutta ne ovat pienialaisia 
ja sijoittuvat mäkien notkoihin ja purojen varsille sekä vesien rannalle.  Monet 
alueen pienistä soista ovat säästyneet ojitukselta, mutta osa arvokkaista 
rantasoista on valitettavasti ojitettu. Ojituksella muutetut rantasuot on 
kuitenkin suhteellisen helposti ennallistettavissa, etenkin kohteissa, joissa 
ojituksella ei ole saavutettu metsänkasvatuksellista hyötyä, kuten 
Mustalammen ympäristössä. Ojittamattomat suot ovat pääosin mustikka- ja 
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ruohoja heinäkorpia, sekä yhdistymätyypin soita. Rämetyyppejä löytyy 
alueelta useita, mm. isovarpurämettä, korpirämettä ja rahkarämettä. 
Tyypillisiä lajeja ovat vaivaiskoivu, suopursu, juolukka, variksenmarja, 
karpalo, suokukka, lakka ja sarat.  

4.6.3 Vesi- ja rantakasvillisuus 

Rannat ovat vaihtelevasti kallio- ja moreenirantoja sekä alavia rantamaita. 
Pääosin maaranta on kapea. Vesikasvillisuutta on niukasti, lähinnä matalissa 
lahdissa ovat kelluslehtisistä uistinvitaa, palpakoita ja lummetta sekä 
ulpukkaa. Rehevimmissä poukamissa kuten Alvajärven rantaosuuksilla 
esiintyy rantaluhtaa ja viitaa, jossa mm. sarat ja järvikorte kasvavat runsaina. 
Rantapensastoissa kasvaa harmaaleppää, koivua, kuusta, pihlajaa ja pajuja.  

4.6.4 Kulttuurikasvillisuus 

Tavanomaista kulttuurikasvillisuutta edustavat mm. pihat, laidunnurmet, 
metsälaitumet, entiset pellot ja niityt sekä tienvarsikasvillisuus. 
Selvitysalueella on runsaasti käytöstä poistunutta metsitettyä ja umpeen 
kasvavaa peltoa sekä laidunta. Paikoin kulttuurikasvillisuus, erityisesti 
jättipalsami, uhkaa alueen puronvarsilehtoja. Selvitysalueen pohjoisosan 
Rannilan ja Pohjolan pellot kuuluvat on maakunnallisesti arvokkaaseen 
Puuppolan kulttuurimaisemaan.  

4.7 Eläimistö 

4.7.1 Nisäkkäät 

Länsi-Palokan nisäkäslajisto on Keski-Suomelle tavanomaista. Hirvikanta on 
vahva. Yleisiä lajeja ovat metsäjänis, rusakko ja orava. Pienpedoista yleisiä 
ovat kettu, kärppä, lumikko, minkki ja supikoira. Mäyrän jälkiä havaittiin 
paikoin. Länsi-Palokan eläimistön harvinaisempiin lajeihin kuuluu liito-orava, 
jonka tiedossa olevia elinalueita sijaitsee useilla paikoilla selvitysalueella.   

4.7.2 Linnut 

Linnustotiedot pohjautuvat maastotöiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin. 
Varsinaista linnustoselvitystä ei alueelta tehty. Maastotöiden myöhäisestä 
ajankohdasta johtuen lintuhavainnot jäivät vähäisiksi. Lintujen lajimäärä on 
suurin lehdoissa, puronvarsilla ja rantapensaikoissa. Maastokäynnin 
yhteydessä havaittiin pääosin yleisiä havu- ja lehtimetsien lajeja.  

Metsälinnusto on kangasmetsille tyypillinen. Yleisiä ovat pajulintu, kirjosieppo, 
peippo ja rastaat. Muuta havaittua lajistoa mm. sepelkyyky, hömötiainen, 
sinitiainen, talitiainen, kuusitiainen ja töyhtötiainen sekä punatulkku ja 
käpylintu (sp.). Metsäkanalinnuista alueella havaittiin pyy ja teeri.  
Huomionarvoisia lajeja ovat mm. tiltaltti, idänuunilintu ja palokärki. 
Petolinnuista alueella havaittiin viirupöllö Rimminmäen metsässä. 
Vesilinnustollisesti Ruppa on tärkeä kohde samoin Alvajärven luhtaiset ja 
viitaiset rannat. Molemmissa kohteissa havaittiin sorsalintuja sekä Alvajärvellä 
naurulokkeja ja kalatiiroja, joiden pesimäaluetta järven pohjoispää on. Yleisiä 
rakennetun ympäristön lajeja ovat räkättirastas, haarapääsky, räystäspääsky, 
varis ja harakka. Peltolinnustoa havaittiin huonosti kartoituksen yhteydessä. 
Petolintujen kannalta suuremmat varttuneen ja varttuvan puuston metsät 
ovat tärkeitä. Selvitys alueella on tiedossa joitakin reviireitä (Tomi Hakkarin 
tiedon mukaan) ja havaittiin myös kartoituksen yhteydessä. Tällaisia 
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metsäkokonaisuuksia ovat mm. louhosalueen pohjoisen puoleiset metsät, 
Mustalammen metsät ja Lintukankaan metsät. Peltoalueet 
metsäkokonaisuuksien yhteydessä tarjoavat petolinnuille hyviä 
saalistuspaikkoja. 

4.7.3 Selkärangattomat 

Selvityksessä ei inventoitu selkärangattomia eläinlajeja. Selvitysalueelta ei ole 
tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä, mutta selvitysalueen läheisyydessä 
sekä pohjois- että eteläpuolella on mm. Kirjojokikorennon esiintymäalueita.  
Hyönteisten kannalta olennaisimmat elinympäristöt ovat vanhat metsät, 
lehdot, lehtimetsät, suot, purot ja niityt. Suojaisat lahdet ja sisälammet ovat 
vesiympäristön hyönteisten merkittäviä lisääntymis- ja elinalueita.  

4.8 Luonto- ja lintudirektiivilajit 

4.8.1 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit  

Liito-orava (Pteromys volans) 

Liito-oravan elinympäristövaatimuksia ovat sopiva pesäkolo, muutama pesää 
suojaava kuusi sekä lähellä kasvavat lehtipuut. Lajin luontaisia 
elinympäristöjä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä 
haapoja sekä leppää ja koivua. Liito-oravametsissä puusto on tyypillisesti eri-
ikäistä ja latvuskerroksia on useita. Elinalueet ovat usein kallioiden juurilla, 
rinteissä ja pienvesistöjen varsilla sekä kulttuuriympäristössä. Liito-oravat 
pystyvät käyttämään ruokailuun ja liikkumiseen nuoria metsiä sekä 
siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita. Liito-orava on EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan 
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49§).  

Tiedossa olevia ja selvityksessä löydettyjä liito-oravan elinalueita on 
Terttumäessä, Kangaslammella, Sakarinmäessä sekä mäen länsipuolella, 
Lintukankaalla, Syväkallionmäellä, Kaunikkilassa, Rippalanmäen ja Ranta-
Niemelän välisellä alueella, sekä Majajärven pohjoispuolella (ELY-keskuksen 
tieto 2012 sekä alueen aiemmat luontoselvitykset).  

4.8.2 Lintudirektiivilajit  

Teeri (Tetrao tetrix) 

Teeri viihtyy kosteissa kangasmetsissä ja suoalueitten reunamilla. Soidin on 
avoimessa ympäristössä yleisimmin suolla, keväisin myös järven jäällä. 
Talvisin teeret kerääntyvät koivikoihin, joissa niillä on riittävästi ravintoa. 
Teertä havaittiin Kiikkalan itäpuolen metsä ja hakkuualueella sekä 
Ruotsinperän suolla.  

Palokärki (Dryocopus martius) 

Palokärki viihtyy järeäpuisissa männiköissä, sekametsissä, lehdoissakin. 
Pitkällä aikavälillä laji on taantunut metsätalouden aiheuttamien 
elinympäristömuutosten vuoksi. Laji elää mm. Terttumäen alueella, Ylä-
Tuomiojärven kaakkoispuolella ja Kangaslammen alueella. 

Pyy (Bonasa bonasia) 
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Pyy suosii pesimäympäristönään kuusivaltaisia, koivua ja leppää kasvavia 
sekametsiä. Se suosii etenkin kosteita, suojaa tarjoavia tiheitä 
kuusisekametsiä ja korpia rannoilla, purojen varsilla, peltojen ja soiden 
laitamilla. Pyy havaittiin mm. Rimminmäen lehdossa ja lakimetsässä sekä 
Terttumäen korvessa. 

4.9 Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä harvinaiset eliölajit 

4.9.1 Valtakunnallisesti uhanalaiset vaarantuneet lajit (VU) 

Liito-orava (Pteromys volans) 

Kts. 4.7.1 Luontodirektiivilajit 

Hirvenkello (Campanula cervicaria) 

Hirvenkello on pientareiden, rinneniittyjen ja ahojen suuresti harvinaistunut 
laji, jota kasvaa Sakarinmäen itäpuolen kuttuurimaisema-alueella (ELY-
keskuksen tieto 2012). 

4.9.2 Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) 

Teeri (Tetrao tetrix) 

Ks. 4.8.2 

Huuhkaja (Bubo bubo) 

Huuhkajan elinympäristöä ovat mm. kallioiset metsät, kaatopaikat ja saaristo. 
Huuhkajat ovat sopeutuneet elämään myös kaupunkiympäristössä, joissa 
niille on tarjolla ravinnoksi runsaasti jyrsijöitä ja mm. kaneja. 

Ketoneilikka (Dianthus deltoides) 

Ketoneilikka kasvaa kedoilla, kivisillä meänrinteillä, rinneniityillä, pientareilla 
ja tienvarsilla. Laji kuuluu Kangaslammen ympäristön lajistoon. 

5 Luonnon- ja Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet 

5.1 Luonnonsuojelukohteet 

5.1.1 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

1.Liito-oravan elinalueet 

Kohteiden 1 ja 4 kokonaisuus. Kokonaisuus on myös merkittävää kulttuuri 
ympäristöä (km kohde 2) (Liite 1). Rekisteritiedoissa liito-oravaa havaittu 
myös kohteen 2 läheisessä ympäristössä, jossa on lajille sopivaa 
elinympäristöä. 

Kohde 1: Alvajärven pohjoisranta. Luontotyyppeinä rantaluhtaa ja viitaa sekä 
lehtoa ja lehtomaista kangasta. Lehtotyyppeinä tuore keskiravinteinen lehto 
(OMaT) ja kostea keskiravinteinen-runsasravinteinen lehto (FT – OFiT). 
Kohteella myös kulttuuri ympäristöä, kuten metsälaitumen reunaa. 
Linnustossa rehevien metsien ja rantojen lajistoa, mm. lehtokerttu, 
pajusirkku, tavi, naurulokki ja kalatiira. Vesiympäristö edullista myös 
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hyönteislajistolle, kuten sudenkorennoille. Pohjoispohjukka tärkeä lintujen 
pesimäalue. 

Pinta-ala: 8,6 ha, mukana vesialuetta.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji, hirvenkello (VU) ja naurulokki (NT). 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Kosteat runsasravinteiset  
lehdot (VU, kulttuurivaikutusta), Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) 

Maankäyttösuositus: MY tai S 

Liito-oravalle soveliaaseen elinympäristöön on rajattu myös ruokailualueita. 

Kohde 4: Sakarintien purolehto. Osin luonnontilainen/luonnontilaisenkaltainen 
puro, kulttuurivaikutteista ympäristöä, mm. vanhaa laidunhakaa. 
Suuruoholehtoa ja lehtomaista kangasta. Suurikokoisia haapoja ja kuusia. 

Pinta-ala: 1,3 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset tai silmälläpidettävät luontotyypit: Kohteen luontotyypit melko 
voimakkaasti ihmisvaikutteisia. Perinnebiotoopeista hakamaat ovat 
äärimmäisen uhanalaisia. Kohteen haka oli kuitenkin jo poistunut käytöstä ja 
arvon säilyttäminen vaatisi eläinten laidunnusta alueella. 

Maankäyttösuositus: MY tai S 

Liito-oravan elinaluekokonaisuus Sakarinmäessä, kohteet 3, 5, 9 ja 
12. Alue on suuri kokonaisuus, jossa useita eri luontotyyppejä ja liito-orava 
havaintoja on eripuolilla kokonaisuutta. Soveliasta elinympäristöä on 
runsaasti. 

Kohde 3: Sakarinmäen metsä 1. Suuri varttuneemman metsän melko 
yhtenäinen alue. Pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttuvaa ja 
varttunutta kuusikkoa. Paikoin korpia, lehtoa, noroja ja lähteisyyttä. Norojen 
ja purojen ympäristö saniaistyypin lehtoa ja muuta lehtokasvillisuutta. 
Huomattavimmat kohteet on rajattu myös erillisinä kohteina. Alueella 
lahopuustoa vain paikoin. Kohteeseen on rajattu osin myös pieneltä alalta 
nuorta metsää ja taimikkoa (mm. kohteen 10 vierus), jotta niihin liittyvät 
arvokkaat kohteet voivat jatkossa kehittyä suotuisampaan suuntaan. 
Havaittua linnustoa edustavat tavanomaisen metsälajiston lisäksi mm. 
palokärki ja mustapääkerttu. Alue on tärkeää virkistysaluetta ja hyvää 
marjastus ja sienestys maastoa. Liito-oravaa havaittu aiemmin alueen 
länsireunalla ja tässä selvityksessä myös eteläreunalla (erillinen kuvio, 12). 

Pinta-ala: noin 60 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL, liito-oravan elinalueet S. 
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Kohde 5: Sakarinmäen metsä 2. Varttunutta ja osin varttuvaa kuusivaltaista 
lehtomaistakangasta ja lehtoa. Lehtokohteet lähteiden ja niistä syntyneiden 
purojen ja norojen ympäristössä, puroissa ja reunoilla runsas sammallajisto ja 
kasveista mm. Keski-Suomessa harvinainen lehtotähtimö esiintyy alueella. 
Lehtotyyppeinä esiintyy tuoreita ja kosteita keskiravinteisia lehtoja (OMaT ja 
AthOT) sekä paikoin myös kosteaa runsasravinteista lehtoa (OFiT). Lahopuuta 
on paikoin. 

Pinta-ala: noin 7,6 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. Sirittäjä (NT). 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Lähteiköt (VU, Etelä-Suomi 
EN), Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU), 
Tuoreet keskiravinteiset lehdot VU, Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) ja 
kosteat runsasravinteiset lehdot (VU). 

Maankäyttösuositus: S tai VL/S. 

Kohde 9: Sakarinmäen korpi 1. Alue on lähdevaikutteista metsäkorte- ja 
ruoho- ja saniaiskorpea, jossa koivua sekä pajua. Kenttäkerroksen lajistoa 
ovat mm. rentukka, rätvänä, sorea hiirenporras ja mesimarja. Liito-oravan 
elinaluetta. 

Pinta-ala: noin 1,5 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN), 
Ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi EN). 

Kohde 12: Sakarinmäen lehto ja lähde. Lähde on osin luonnontilainen, 
yhdessä kohdin sammaleiden jo täysin peittämä kaivonrengas ja kansi. 
Ympäristö on lähdevaikutteista tuoretta ja kosteaa keskiravinteista lehtoa. 
Lähteestä lähtee puro kohteeseen 9.  

Pinta-ala: 0,9 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(VU), Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT). 

Kangaslammen-Lintukankaan liito-orava-alueet, kohteet 95 ja 21. 

Kohde 95: Kangaslammen liito-oravan elinpiiri. Huomattava osa liito-oravan 
elinalueesta ja reviiripuista on hakattu aiemman selvityksen jälkeen. Liito-
oravaa ei tässä selvityksessä havaittu alueella, joka on kuitenkin edelleen 
säästyneiltä osiltaan soveliasta elinympäristöä ja läheisellä kuviolla 21 lajin 
oleskelusta tehtiin havainto. Alueen metsä on tuoreen ja lehtomaisen kankaan 
varttunutta kuusi- ja sekametsää. Puron/ojan on varrella lehtokasvillisuutta 
samoin peltojen reunamilla, joissa kasvaa myös runsaasti haapaa. 
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Pinta-ala: 5,5 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 21: Lintukankaan metsä 1. Lehtomaisen kankaan varttunut 
metsäkuvio, joka on osin suurruoholehtoa (OFiT). Runsaasti lahopuuta (lehti) 
ja hyvin kookkaita kuusia sekä haapoja, kolopuita ja nuorta harmaaleppää. 
Kiinteässä yhteydessä Lintukankaan korpeen (22) ja Lintukankaan metsään 2 
(24). Liito-oravasta on myös vanha havaintotieto länsipuolelta Mäenpään 
talon läheltä. 

Pinta-ala:noin 1 ha.  

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Terttumäen, Pykälistön ja Syvänkallionmäen liito-oravan elinalueet, 
kohteet 89, 94, 48, 71 sekä rekisteritiedot. 

Kohde 89: Terttumäen liito-oravan elinalue. Kohde koostuu umpeen 
kasvavien peltojen ja nuorempien metsien rajaamasta tuoreen ja lehtomaisen 
kankaan alueesta. Lisäksi kohteeseen kuuluu pieni hiirenporrasta ja 
mesiangervoa kasvava lehtolaikku sekä itäreunalla sijaitseva korpikuvio 
(Kohde 94).  Puusto on pääosin varttunutta kuusta. Sekapuuna on koivua. 
Haapoja kasvaa sekä yksittäin että ryhmänä. Muutamat haavoista ovat hyvin 
järeitä, ja näiden alta löytyi papanoita. Papanapuita löytyi alueelta nopeallakin 
tarkastelulla hyvin runsaasti. Myös lähialueilla selvitysalueen ulkopuolella on 
useita aiempia havaintoja liito-oravista. 

Pinta-ala: noin 4 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 94: Terttumäen korpi 1. Pienialaiset asutuksen läheisyydessä ja kaava-
alueen rajalla sijaitsevat korpilaikut. Puusto on kaava-alueen puolella nuorta 
kuusikkoa. Suotyypiltään tämä osa on ruohokangaskorpea, jossa yleisiä lajeja 
ovat metsäkorte, käenkaali, puolukka, mustikka, nuokkutalvikki ja 
kurjenjalka. Kaava-alueen ulkopuolinen osa on rehevämpää ruohokorpea, 
jossa valtapuu on koivu ja kenttäkerroksessa yleisiä ovat suo-orvokki, 
korpiorvokki, metsäalvejuuri, metsäkorte ja kurjenjalka. Korpien välillä on 
tuoreen kankaan kaistale, jossa varttunutta kuusta ja liito-oravan papanapuu. 
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Pinta-ala: 0,4 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Ruohokangaskorvet (EN), 
Ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi EN). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 48: Pykälistön metsä. Kohde on liito-oravan elinympäristö, jossa 
tarjolla on ainakin risupesiä. Metsä on varttunutta ja varttuvaa lehtomaisen 
kankaan sekametsää, osa kuusista hyvin kookkaita. Pellonreunassa on 
runsaasti nuorempaa lehtipuustoa. 

Pinta-ala: 2,4 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 71: Syvänkallion lähde ja liito-orava-alue. Lähes luonnontilaisen 
lähteen ympäristössä aiempi havainto liito-oravasta. Tämän selvityksen 
yhteydessä lajia ei havaittu. Metsä on melko tavanomaista tuoreen kankaan 
varttunutta kuusikkoa ja nuorta sekametsää. Alueelle ei tehty varsinaista 
rajausta, sillä tarkemmat tiedot aiemmasta havainnosta puuttuivat. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Nuutin, Elovainion ja Ranta-Niemelän liito-oravan elinalueet sekä 
Majakosken elinalue, kohteet 79, 80, 76, 87, 73, 74 ja 78. 

79. Ranta-Niemelän liito-oravan elinpiiri. Kohde on Ruokkeentien molemmin 
puolin sijaitseva varttuvan ja varttuneen metsän alue. Tien pohjoispuolinen 
osa on pääosin lehtomaisen kankaan varttunutta kuusikkoa, jossa on 
lehtolaikkuja ja paikoin runsaasti saniaisia. Eteläinen osa koostuu varttuvan 
puuston lehtomaisesta kankaasta. Välittömästi tien eteläpuolella on 
virtausuomien kohdalla pienialaisesti myös suurruoholehtoa (OFiT).  Kuusi 
vallitsee, mutta puustossa myös haapa, koivu, mänty ja harmaaleppä ovat 
yleisiä. Aivan eteläisin osa on osin hakattua, siemenpuuasentoista metsää, 
jossa ylispuina on varttuneita mäntyjä. Kuvion laidalla on varttuneita haapoja, 
ja ranta-alueella myös pökkelöitä ja kolopuita.  Alueelta on runsaasti aiempia 
havaintoja liito-oravasta ja nopeassa tarkastelussa löydettiin kaksi 
papanapuuta. 

Pinta-ala: 10,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 
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Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

80. Elovainion liito-oravan elinpiiri. Kohde on laajahko, pääosin lehtomaisen 
kankaan muodostama kuvio kohteen läpäisevän sähkölinjan molemmin 
puolin.  Puusto on pääosin varttunutta kuusta, mutta osassa tavataan myös 
vanhoja, hyvin suurikokoisia kuusia. Sekapuuna kasvaa etenkin sähkölinjan 
itäpuolella haapaa. Itäosa on luonteeltaan soistuvaa lehtomaista kangasta, 
jossa kasvaa yleisesti metsäkortetta ja hiirenporrasta. Kohteeseen kuuluu 
myös Elovainion korpi (Kohde 76). Nopealla tarkastelulla löydettiin lukuisia 
papanapuita laajalta alueelta. Kohteelta on myös aiempia havaintoja liito-
oravista. 

Pinta-ala: 5,7 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

76.  Elovainion korpi. Pohjavesivaikutteinen korpimetsä, jonka puusto on 
varttunutta kuusta. Kenttäkerroksessa tavallisia ovat hiirenporras, korpi-
imarre, metsäalvejuuri ja metsäkorte. Kohteelta on aiempi havainto liito-
oravasta. Kostein osa korvesta on saniaiskorpea reunaosat metsäkorte- ja 
mustikkakorpea, jotka vaihettuvat tuoreen kankaan metsäksi. 

Pinta-ala: 0,8 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: metsäkortekorpi (EN), 
mustikkakorpi (VU) ja ruohokorvet (saniaiskorpi) (VU, Etelä-Suomi EN). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

 

Kuva 6. Elovainion korpea. 
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Kohde 87: Nuutin liito-oravan elinpiiri. Kohde on monimuotoinen metsäkuvio 
Saarenmaantien eteläpuolella. Kohteeseen kuuluu varttuvaa ja varttunutta 
kuusikkoa, varttunutta männikköä ja varttuvaa sekametsää. Metsäpohja on 
pääosin tuoretta kangasta, mutta välissä on lehtomaisen kankaan laikkuja ja 
lehtoa. Kohteeseen kuuluvat kohteet Nuutin lehto (kohde 74) ja Kaunikkilan 
puronvarret ja korvet (kohde 73). Nopealla tarkastelulla havaittiin kaksi 
papanapuuta. 

Pinta-ala: 5,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 73: Kaunikkilan puronvarret ja korvet. Kohde koostuu alueella 
virtaavista pääosin luonnontilaisista purouomista ja niiden yhteyteen liittyvistä 
korpialueista. Purouomien lehtomaista kasvillisuutta luonnehtivat hiirenporras, 
korpi-imarre, mesiangervo, ojakellukka ja rentukka. Purojen varsilla on 
paikoin runsaastikin lahopuuta. Alueeseen rajautuvan pellon päässä ja tästä 
pohjoiseen kulkevan purouoman sivuilla on ruoho- ja saniaiskorpia, joissa 
yleisiä lajeja ovat mm. hiirenporras, vehka, kurjenjalka, terttualpi. Kapealti 
esiintyy myös suurruoholehtoa. Puusto kuviolla on vaihtelevaa. Korpien 
alueella on paikoin varttunutta koivikkoa ja vanhoja kuusia ja toisaalta 
nuorempaa lehtipuustoa. 

Pinta-ala: 1,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (saniaiskorpi) 
(VU, Etelä-Suomi EN), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 
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Kuva 7. Pieni putous Kaunikkilan puronvarressa, rannat ovat 
kuvauspaikalla hiirenporrasvaltaista lehtoa. 
 

Kohde 74: Nuutin lehto. Painanteeseen syntynyt valumavesivaikutteinen 
suurruoholehto, jonka keskellä virtaa oja. Kasvillisuus rehevää, runsaita lajeja 
ovat hiirenporras, vadelma, mesiangervo, ojakellukka, isoalvejuuri ja 
metsäkorte. Liito-oravan elinpiirillä. 

Pinta-ala: 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 

Kohde 78: Majakosken liito-oravan elinpiiri. Kohde on voimallisten tuoreiden 
hakkuiden rajaama tuoreen kankaan metsäkuvio Majajärven pohjoispuolella. 
Kohteen puusto koostuu varttuvasta kuusikosta, jonka seassa kasvaa 
runsaasti haapaa. Näistä osa on suuria. Kohde on topografialtaan 
jyrkkäpiirteistä ja osin kallioista. Nopealla tarkastelulla havaittiin useita 
papanapuita. 
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit: liito-orava (VU), luontodirektiivin 
liitteen IV(a) laji. 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

5.1.2 Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

Kohde 11: Sakarinmäen korpi 3. Varttunutta ja varttuvaa puustoa kasvava 
osin lahopuustoinen tuore kuusiko, joka on osin metsäkortekorpea. Metsien 
monimuotoisuuden kannalta arvokas kohde. 

Pinta-ala: 1,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Metsäkortekorpi (EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 20: Sakarinmäen puro. Luonnontilainen puro, hiekka ja 
louhikkopohjainen, vesi todennäköisesti lähteistä ja on hyvin kirkasta, 
luhtaisuutta ilmentävää sammalistoa ja kasvillisuutta. Ympärys 
suurruoholehtoa ja tuoretta lehtoa, maston suunnassa on myös toinen 
puro/noro. Eivät näy peruskartalla. Puro on kohteen 5 sisällä. 

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen 
kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU), Tuoreet keskiravinteiset 
lehdot VU ja kosteat runsasravinteiset lehdot (VU). 

Kohde 22: Lintukankaan korpi 1. Kohde on laaja-alinen korpikokonaisuus, 
jonka halki virtaa puro. Lounaisreunassa toisiinsa yhtyvät purot ja 
lähteisyyttä. Korpityyppeinä ovat metsäkorte-, mustikka- ja ruohokorvet, 
paikoin on myös lehtoa sekä pienialainen neva. Puusto on 
varttuvaa/varttunutta kuusta pääosin sekä koivua, osin myös nuorempaa 
koivua. Puustoon on vaikuttanut metsätalous ja lahopuuta on vielä niukasti, 
mutta ilmasto- ja kosteusoloiltaan kohde on luonnontilainen ja edustava ja 
metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin tärkeä. Kohde liittyy myös 
kiinteästi kohteeseen 21, joka on liito-oravan elinaluetta. 

Pinta-ala: 3,4 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), mustikkakorvet (VU), metsäkortekorvet (EN), kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU) ja kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), havumetsävyöhykkeen 
kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 
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Kuva 8. Lintukankaan korpea. 
 

Kohde 38: Kangaslammen lehto ja korpi. Kohteella on lähteinen ruohokorpi, 
joka on osin myös saniais- ja metsäkortekorpea. Metsäalueella pellon reunan 
läheisyydessä rehevää suurruoholehtoa ja lehtipuustoa (mm. harmaaleppää), 
kauempana on lehtomaisenkankaan varttuvaa kuusikkoa ja seassa on paljon 
lahopuuta, kolopuita ja hyvin vanhoja puuyksilöitä. Alue on myös palokärjen 
reviiriä. 

Pinta-ala: 2,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet ja lähdekorvet 
(VU, Etelä-Suomi EN), metsäkortekorvet (EN), (kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 55: Rupan rinnelehtoalue. Rimminmäen pohjoisrinteillä sijaitseva 
pohjavesi- ja purovaikutteinen lehtoalue. Tihku-uomien kasvillisuutta 
hallitsevat saniaiset isoalvejuuri, hiirenporras ja korpi-imarre. Kohteen 
länsiosassa on myös kotkansiipeä kasvava alue. Uomista ja tihkupinnoista 
loitonnuttaessa kasvillisuus muuttuu tuoreeksi lehdoksi. Alueella tavataan 
edustavasti lehtolajistoa, mm. velholehti, mustakonnanmarja, vaahtera, 
koiranheisi ja sudenmarja. Kohde on puustoltaan kuusikkoinen, sisältäen sekä 
varttuvaa että hyvinkin iäkästä puustoa. Aluskasvuna tavataan paikoin 
harmaaleppää, josta on syntynyt myös runsaasti pienlahopuuta. 

Pinta-ala: 2,7 ha. 
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Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: MattT ja OMaT (VU), AthOT 
(NT), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: S ja luo. 

Kohde 70: Nuutin korpi. Lähteisyyden ja laikuittaisten vesipintojen 
luonnehtima korpialue, jonka läpi virtaa uomaltaan osin epämääräinen 
hieta/hiesupohjainen puro. Kasvillisuutta luonnehtii sekä suo- että 
lehtolajisto. Yleisinä kasvavat mm. hiirenporras, mesiangervo, metsäalvejuuri, 
käenkaali, metsäkorte ja rönsyleinikki. Pensaskerroksessa kasvaa mm. 
mustaherukkaa ja terttuseljaa.  Suolajeista tavataan kurjenjalkaa, raatetta, 
suo-orvokkia, korpiorvokkia ja suo-ohdaketta. Puusto on varttunutta kuusta. 
Alueella on jonkun verran lahopuuta ja paljon tuoreita tuulenkaatoja, joita on 
osin korjattu pois. Suojavyöhykkeeksi on rajattu kohde 82, joka on tuoreen ja 
lehtomaisenkankaan varttuvaa kuusikkoa. 

Pinta-ala, kohde 70: 4,2 ha, kohde 82: 2,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: saniaiskorpi (VU, Etelä-Suomi 
EN), lähdelehtokorpi (EN, Etelä-Suomi CR). 

Maankäyttösuositus: VL/S. Ympärille suositeltavaa jättää kohteen 82 
mukainen alue. Erityishuomio: asutuksen läheisyys ja puutarhajätteen tuonti 
on aiheuttanut kuluneisuutta. Liikkumista on tarpeen ohjata pitkospuilla. Myös 
vieraslajiston leviämistä on syytä seurata/ehkäistä. 

5.1.3 Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet 

Kohde 2: Laahan niitty. Kohde on laidunten läheisyydessä olevaa kosteaa 
niittyä, jonka lajistoon kuuluvat mm. koiranputki, suo-ohdake, maitohorsma, 
matalat pajut, leinikit ja mesiangervo. Niityllä piti reviiriä pensaskerttu. 

Pinta-ala: 1,9 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Perinnebiotooppi kosteat 
ruohoniityt (CR). Kohde on osa kulttuurimaisemakohde 2:sta. 

Maankäyttösuositus: Säilytetään kulttuurimaisemakohteena. 

Kohde 6: Sakarinmäen metsä 3. Pienialainen varttuneen kuusivaltaisen 
puuston kuvio, jossa on pohjavesivaikutusta. Luontotyyppeinä tuore ja kostea 
keskiravinteinen lehto (OMaT ja AthOT). Kuvio liittyy kohteeseen 3. 

Pinta-ala: 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(VU), Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT). 

Maankäyttösuositus: VL/S 

Kohde 7: Sakarinmäen lähde 1 ja 2. Lähde 1 läntinen on kivien välissä oleva 
pieni kuoppa, jonka ympäristössä rahkasammalia. Lähde 2 itäinen on 
pienialainen lähdekuoppa ulkoilupolun vieressä. Kasvillisuutta edustavat mm. 
mesimarja, luhtamatara ja suo-orvokki. Lähteestä saa alkunsa noro. 
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Kohde 8: Sakarinmäen suo. Pienialainen suo, jossa luhtaisuutta, lähteisyyttä 
sekä nevamaisuutta. Ympäröivä metsä vanhaa metsitettyä peltoa, jossa 
kasvaa varttuvaa kuusikkoa. Kulttuurivaikutuksesta kertovat mm. reunalla 
kasvavat peltosauniot. Osin ulkoilureitin toisella puolella, ei ole täysin 
luonnontilainen kokonaisuus, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta 
kuitenkin arvokas kohde. 

Pinta-ala: 1,3 ha. 

Maankäyttösuositus: VL/S 

 

Kuva 9. Sakarinmäen suo, jossa sekä lähteisyyttä että luhtaisuutta. 
 

Kohde 10: Sakarinmäen korpi 2. Pienialainen hakkuun ympäröimä 
metsäkortekorpi, joka liittyy kohteeseen 3. Kuvion reunoille ei ole jäänyt 
suojapuustoa, joten reunavaikutus ulottuu koko alueelle. Kohde on kuitenkin 
edelleen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde ja ympäröivän 
puuston kasvaessa pienilmasto muuttuu edullisemmaksi. 

Pinta-ala: 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Metsäkortekorpi (EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S 

Kohde 13: Kangaslammen metsä. Kohde on varttuvaa kuusivaltaista tuoretta 
kangasta (MT), lammen puolen louhikkoisessa rinteessä paikoin kuivahkoa 
kangasta (VT), rannan puolella myös lehtomaista kangasta (OMT). Lahopuuta 
on niukasti. Lammen eteläpäässä on luhtaista keskiravinteista lehtoa ja 
lehtokorpea sekä tuoretta lehtoa, joissa puustona varttunutta koivua, ojat 
ovat vaikuttaneet luonnontilaan kuivattavasti. Lehtoalue on ollut mahdollisesti 
aikanaan osin rantaniittynä tai peltona. Puro laskee lehdon läpi 
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Kangaslampeen, puro on lammen lähellä luonnontilaisen kaltainen. Mäen 
pohjoispuolella havaittiin mm. idänuunilintu. Kohde on metsäluonnon 
monimuotoisuuden ja virkistyksen kannalta arvokas ja liittyy myös kiinteästi 
kohteeseen 95 ja 39 sekä käsittää valtaosan Kangaslammen 
rantavyöhykkeestä. Ranta vyöhyke on kapealti suokasvillisuutta kasvava, 
kuten suopursua ja hillaa. Lampi on hyvin tummavetinen ja kelluslehtistä 
kasvillisuutta on niukasti, näkyvissä oli vain lummetta. 

Pinta-ala: 11,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Lehtokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL 

Kohde 15: Pohjolan lähde. Kirkasvetinen lähdekuoppa, jossa on hyvin vettä ja 
vesisammalia, ei rakenteita. Lähde on luonnontilainen tai luonnontilaisen 
kaltainen. Lähteestä valuu vesi läheiseen Kangaslammesta lähtevään 
kaivettuun uomaan. Lähiympäristö on lehtokasvillisuutta ja varttunutta 
puustoa, mutta ylärinteen puolella oleva metsä on nuorta talouskoivikkoa. 

 

Kuva 10. Pohjolan lähde. Ympärillä lehtokasvillisuutta. Vasemmassa 
reunassa näkyy veden kumpuamiskohta. 
 

Kohde 16: Pohjolan lehto. Kohde on varttunutta ja varttuvaa koivua kasvava 
peltojen ja tien yhteydessä oleva suurruoholehto, osin lehtomaista kangasta. 
Kulttuuriympäristöä. Kohde on lähellä liito-oravan pesimäympäristöä ja voi 
olla tärkeä ruokailuympäristö. 
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Pinta-ala: 0,9 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU). 

Maankäyttösuositus: säilytetään kulttuurimaisema-alueena tai tarvittaessa 
liitetään liito-oravan elinalueeseen VL/S tai S. 

Kohde 18: Kangaslammen niitty ja lehto. Kostea niitty on 
mesiangervovaltainen. Metsikkö on haavikkoa, pohjois-osa kohteesta 
harmaaleppää ja koivua kasvavaa suurruoholehtoa. Kohde liittyy kiinteästi 
kohteen 21 liito-orava-alueeseen ja on todennäköisesti tärkeää 
ruokailualuetta. 

Pinta-ala: 1,7 ha. 

Uhan-alaiset ja silmälläpidettävät lajit: Ketoneilikka (NT). 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU), perinnebiotooppi kosteat 
ruohoniityt (CR). 

Maankäyttösuositus: säilytetään kulttuurimaisema-alueena tai tarvittaessa 
liitetään liito-oravan elinalueeseen VL/S tai S. 

Kohde 23: Lintukankaan korpi 2. Pienialainen suurruoho- ja saniaislehdon 
ympäröimä ruohokorpi, jonka keskellä virtaa luonnontilainen puro (25). 

Pinta-ala: 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), ruohokorvet (VU, Etelä-
Suomi EN) ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-
Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 24: Lintukankaan metsä 2. Laaja metsäkokonaisuus on osin nuorta 
lehtipuuta kasvavaa ruohokorpea ja lehtoa, osin varttuneen ja varttuvan 
kuusikon tuoretta ja lehtomaista kangasta sekä puronvarsilehtoa. Paikoin on 
varsin kookkaita kuusia ja suuri haapa (>50 cm halkaisija rinnan 
ympäryskorkeudella). Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 
kohde, jonka läheisyydessä ja sisältyen on useita erittäin arvokkaita 
elinympäristöjä. Pohjois-eteläsuunnassa virtaa puro (26), jonka uoma on osin 
luonnontilainen, mutta paikoin syvennetty (vanhaa penkkaa näkyvissä).  

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset 
lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), ruohokorvet (VU, Etelä-
Suomi EN) ja havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-
Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL, purojen läheisyys sekä korvet ja lehdot luo. 

Kohde 25: Lintukankaan puro 2. Luonnontilainen purouoma, vesi on kirkas, 
uoma alle 1 m levyinen, vettä on loppukesästä vähän. Pohja on paikoin 
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kivinen ja louhikkoinen, paikoin hiekkaa ja hiesua. Uoma on mutkitteleva, 
sammalia on runsaasti. Puron reunoilla on lehto- ja korpikasvillisuutta. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ks. kohteet 23 ja 36, 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 26: Lintukankaan puro 1. Kohde on luonnontilaisen kaltainen 
lehtoreunainen puro, paikoin uomaa on kaivettu, mutta toimista on kauan. 
Etelä päässä korvessa uoma on rahkasammaleinen. Paikoin entisten 
peltojen/niittyjen kohdalla on rinnalla kaivettuja uomia. Vesi on kirkas, välillä 
puroon laskee lisää vettä lähteestä ja sivupuroista. Sammalia esiintyy 
runsaasti. Puro yhtyy Vasarajokeen. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ks. kohteet 22, 24 ja 29, 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 27: Lintukankaan lähde. Luonnontilainen lähde, josta pieni puro laskee 
Lintukankaan puro 1:een (kohde 26). Ympärillä on tuoretta keskiravinteista 
kuusivaltaista lehtoa (OMaT) sekä vieressä kookas haapa. 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 28: Lintukankaan puro 3. Osin luonnontilainen, osin todennäköisesti 
joskus syvennetty kirkasvetinen puro syvässä uomassa, Puro on 
hiesupohjainen. Reunukset ovat osin lehtoa (OMaT ja AthOT), osin 
lehtomaista kangasta (OMT). Puro laskee lintukankaan puro 1:een (26). 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OMaT (VU), AthOT (NT) ja 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 29: Lintukankaan puronvarsilehto. Purolaakso on valtaosin tuoretta 
kesiravinteista lehtoa (OMaT), paikoin on myös kosteaa runsasravinteista 
suurruoholehtoa sekä hiirenporrasvaltaista lehtoa (OFiT ja AthOT). Puusto on 
osin hakkuuta ja osin nuorta koivua sekä pajukkoa. Puronvarsilehto jatkuu 
myös Lintukankaan metsä 2:n alueella (24). 

Pinta-ala: 5,4 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OMaT (VU), AthOT (NT) ja 
OFiT (VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

Kohde 31: Lintulammen korpi. Kohde on osin maatalousvaikutteista lehtoa, 
lehto- ja ruohokorpea, jossa kasvaa varttuva lehti ja sekapuusto, sekä 
mustikkakorpea. Alue on jo nykyisellään metsien monimuotoisuuden kannalta 
arvokas kohde ja puuston varttuessa kehittyy erittäin arvokkaaksi kohteeksi. 
Nykyisellään vesitalous on luonnontilaisen kaltainen ja korven kasvillisuus 
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rehevää. Osa kohteesta on todennäköisesti aikanaan ollut puustoisena 
laidunniittynä. 

Pinta-ala: 2,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OMaT (VU), mustikkakorpi 
(VU), ruohokorvet ja ruoholehtokorpi (VU, Etelä-Suomi EN). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 32: Lintulammen suoalue. Suokokonaisuus, jolla on vaihtelevia kuviota 
isovarpurämettä, tupasvillarämettä, korpea ja korpirämettä, saranevaa sekä 
pieni lampi. Puusto on varttuvaa ja varttunutta mäntyä ja kuusta sekä nuorta 
koivua. Suolla on runsaasti marjakasveja (hilla, mesimarja, juolukka, 
mustikka, puolukka). Kohteella on pari ojaa, mutta ojien vaikutus ei ole olut 
voimakas ja ojat ovat matalat. Suon vesitalous vaikuttaa melko 
luonnontilaiselta. Reunaosilla etenkin eteläosassa kohdetta on harjoitettu 
metsätaloutta, mutta kokonaisuuden kannalta myös nuo alueet ovat tärkeitä. 

Pinta-ala: 8 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: aitokorvet (VU), korpirämeet 
(VU), isovarpurämeet ja tupasvillarämeet (Etelä-Suomi NT) ja saraneva 
(Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S sekä luo. 

 

Kuva 11. Lintulammen suoalueen nevaa. 
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Kohde 33: Vasarajoen korpi. Kohteella on kaksi pienialaista korpea, joiden 
välissä on varttunutta sekapuustoista tuoretta kangasta. Pohjoisempi alue on 
osin mustikka- ja metsäkortekorpea, osin ruohokorpea. Eteläinen laikku on 
oligotrofinen sarakorpi. 

Pinta-ala: 0,9 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: mustikkakorpi (VU), 
metsäkortekorpi (EN), ruohokorpi (VU, Etelä-Suomi EN) ja sarakorvet (NT, 
Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 35: Lintukankaan korpi 3. Pienialainen lähdevaikutteinen ruohokorpi, 
lajistoa mm huopaohdake. 

Pinta-ala: < 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorpi (VU, Etelä-Suomi 
EN). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 36: Lintukankaan korpi 4. Puron varressa oleva lähteinen kohta, jossa 
ruohokorpea ja suurruoholehtoa (OFiT). 

Pinta-ala: 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorpi (VU, Etelä-Suomi 
EN) ja OFiT (VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 40: Sivulan rantalehto ja puro. Pienialainen lehtolaikku rannassa, 
OMaT ja OFiT, sekä laikkuina OMT. Puusto on varttuvaa sekametsää. Keskellä 
luonnontilaisessa uomassa pieni puro, vesi kirkas, pohja on hiekkaa ja kiviä. 
Uoma on 0,5 m syvä ja 0,5 m leveä, vettä oli kartoitushetkellä niukasti. 
Lähellä tien toisella puolella on rekisteritieto liito-oravasta, ja kohde on 
potentiaalista liito-oravan elinaluetta.  

Pinta-ala: 0,6 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OMaT (VU) ja OFiT (VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 41: Kirrin lehto ja korpi. Pienialainen rehevä tihkupinta lehto ja korpi 
laikku, jonka kasvillisuudessa mm. korpipaatsamaa, pajuja, soreahiirenporras, 
lehtohorsma, ojakellukka, suo-ohdake, mesimarja, kurjenjalka ja 
okarahkasammal. Ympärillä oleva metsä on varttuva lehtomaisen kankaan 
kuusikko. 

Pinta-ala: 0,6 ha. 
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Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OMaT (VU) ja ruohokorpi (VU, 
Etelä-Suomi EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 42: Mäenpään korpi 1: Pieni ruohokorpi, jossa välipintoja. 

Pinta-ala: 0,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorpi (VU, Etelä-Suomi 
EN). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 43: Huuhanmäen korpi ja lehto. Kohde on ruoho ja lehtokorpea sekä 
tihkupintavaikutteista suurruoholehtoa (OFiT), joka vaihettuu Huuhanmäen 
talonsuuntaan koivikossa tuoreeksi lehdoksi (OMaT) ja lehtomaiseksi 
kankaaksi (OMT). Puusto on varttuvaa kuusta ja koivua. 

Pinta-ala: 1,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorpi ja lehtokorpi (VU, 
Etelä-Suomi EN), OFiT ja OMaT(VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 44: Mäenpäänkorpi 2. Pitkähkö korpijuotti metsäkortekorpea, joka on 
puustoltaan varttuvaa kuusikkoa. Pellon lähellä on myös Ruohokorpea. 
Lahopuustoa ei juuri ole sillä ympäristö on ollut talousmetsäkäytössä. 

Pinta-ala: 1,9 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorpi (VU, Etelä-Suomi 
EN), metsäkortekorpi (EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 46: Mäenpään metsä. Suuri kokonaisuus varttunutta ja varttuvaa 
kuusivaltaista tuoreenkankaan marjametsää, jossa on useita arvokkaita 
korpikuvioita. Kohde on hyvä virkistysmetsä sekä useiden pienialaisen 
arvokohteiden ja marjamaaston vuoksi luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokas metsä. Alue on myös linnuston kannalta tärkeä metsäympäristö, 
pesimälajistoon kuuluu mm. pyy. 

Pinta-ala: 29 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL. 

Kohde 47: Huuhanmäen korvet. Kaksi erillistä laikkua sarakorpea. Kohteet 
ovat hyvin kosteita, osin avoimia. Mättäillä kasvaa koivua ja puolukkaa, 
väleissä kurjenjalkaa, saroja, rätvänää ja metsäkortetta. 

Pinta-ala: 0,8 ha. 
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Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: sarakorvet (NT, Etelä-Suomi 
VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 49: Louhoksen korvet. Kolme pientä korpea, jotka sijaitsevat 
kohteessa 50 (Louhoksen metsä). Läntisimmästä tuuli on kaatanut puut 
hakkuun reunuksesta. Tyypiltään korvet ovat mustikka ja -ruohokorpea. 

Pinta-ala yhteensä: noin 0,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: mustikkakorpi (VU) ja 
ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi EN). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 50: Louhoksen metsä. Metsien monimuotoisuudenkannalta arvokasta 
metsää, jossa pienialaisia korpia (49) ja jonkin verran lahopuuta, puusto 
varttunutta kuusta. 

Pinta-ala: 6,1 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 52: Kiikkalan korpi. Pienialainen metsäkortekorpi varttuvan kuusikon 
(MT-OMT) keskellä. 

Pinta-ala: noin 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: metsäkortekorpi (EN). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 53: Mustalammen rantasuot ja metsä. Lammen rannat ovat saranevaa, 
rahkarämettä ja isovarpurämettä. Etäämmällä itärannasta on nuorta ja 
varttuvaa koivua ja kuusta kasvavaa juolasarakorpea. Isovarpurämeellä koko 
lampea kiertävät ojat, mutta kuivattava vaikutusala on hyvin kapea.   

Pinta-ala: 7,5 ha (ei vesialuetta laskettuna). 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Saraneva (Etelä-Suomi VU), 
isovarpuräme (Etelä-Suomi NT), juolasarakorvet (EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S sekä luo. Ojat olisi syytä tukkia sekä vesien- 
että suoluonnon suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. 
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Kuva 12. Mustalampi kuvattuna etelä päästä lampea. 
 

Kohde 54: Ruppa. Kohteella on monia suotyyppejä; isovarpuräme, 
varsinainen saraneva, lyhytkorsineva sekä korpia. Laskupuron ympäristössä 
luhtapajukko. Kohde on hyvää pesimäympäristöä vesilinnuille, siellä havaittiin 
myös joukko sinisorsia.  

Pinta-ala: 4 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Saraneva (Etelä-Suomi VU), 
isovarpuräme (Etelä-Suomi NT), aitokorvet (VU), pajuluhdat (NT). 

Maankäyttösuositus: MY ja luo. 

Kohde 56: Kiikan lehto. Osin ojituksen ja vanhan maatalouden muokkaama 
lehtoalue, jossa vallitseva lehtotyyppi on suurruoholehto. Kenttäkerroksen 
vallitsevia lajeja ovat hiirenporras, mesiangervo ja vadelma. 
Pensaskerroksessa kasvaa mm. terttuseljaa, mustaherukkaa ja 
punaherukkaa. Puusto on varttuvaa ja lajistoltaan vaihtelevaa. Kohteen läpi 
virtaa purouoma, joka on osin kaivettu, mutta osin luonnontilaisen kaltainen. 

Pinta-ala: < 0,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OFiT (VU). 

Maankäyttösuositus: MY, VL/S tai S. 

Kohde 57: Lokkerkallion lehto. Rimminmäen huippujen välisessä laaksossa 
sijaitseva rinne- ja vuorenaluslehto.  Laaksonpohjan kasvillisuus on 
suursaniaisvaltaista, jossa erityisen runsaana kasvaa isoalvejuuri. Lisäksi 
tavataan hiirenporrasta ja korpi-imarretta. Muuta havaittua lehtolajistoa 
edustavat tesma ja mustakonnanmarja. Kohteen pinnanmuodot ovat jyrkkiä 
ja siihen sisältyy kalliojyrkänteitä, joiden alla on louhikkoa. Puusto on 
varttunutta kuusikkoa. Alueella on kohtalaisesti maapuuta, josta osa on 
iäkästä. 
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Pinta-ala: 0,6 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: Hiirenporras-isolavejuurityypin 
kostea lehto (NT), tuore lehto (VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 58: Rimminmäen korpi. Pienialainen, vesitaloudeltaan luonnontilainen 
korpipainanne. Kasvillisuudessa tavallisia jokapaikansara, kurjenjalka, 
metsäkorte, suo-orvokki ja rätvänä. Puustona kasvaa nuorehkoa koivua, 
kuusta, harmaaleppää ja pajua. 

Pinta-ala: 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 59: Rimminmäen purolehto. Rinteen painanteessa virtaavan purojuotin 
ympäristöön keskittyvä lehto- ja korpikohde. Kenttäkerroksessa vallitsevia 
ovat saniaiset isoalvejuuri, hiirenporras, korpi-imarre (AthExpT) ja puron 
alaosassa myös kotkansiipi (MattT). Vaateliaasta lehtolajistosta tavataan 
puron partailla lehtomataraa. Puro on kirkasvetinen.  Pohjakerros on paikoin 
rahkasammalten vallitsema, muistuttaen lähdekorpien kasvillisuutta.  Kohteen 
puusto koostuu pääosin varttuvasta kuusesta, sekapuuna kasvaa myös 
yleisesti haapaa. 

Pinta-ala: 0,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: lähdekorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), MattT (VU), AthExpT (NT), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden 
latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 61: Rimminmäen notkon korpi 1. Yleisilmeeltään ryteikköinen, kostea 
ruohokorpilaikku. Kenttäkerroksessa kasvaa suursaniaisista hiirenporrasta ja 
isoalvejuurta, muuta lajistoa suo-orvokki ja metsäkorte. Puustossa vallitsevia 
ovat harmaaleppä ja pajut. 

Pinta-ala: 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 62: Rimminmäen notkon korpi 2. Korpilaikku, jossa on useita 
kasvillisuustyyppejä. Toisessa päässä suursaniaisten ja järvikortteen 
vallitsema alue. Puusto on pääosin mättäillä kasvavaa koivua ja kuusta. 
Tyypillistä lajistoa ovat kurjenjalka, metsäkorte ja osalla kohdetta myös raate. 

Pinta-ala: 0,2 ha. 
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Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN) , sarakorvet (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 63: Rimminmäen notkon korpi 3. Vesitaloudeltaan luonnontilaisen 
kaltainen ja puustoltaan nuorehko mustikkakorpilaikku. Pohjakerroksessa 
tasapuolisesti karhun- ja rahkasammalia. Puusto pääosin koivua ja kuusta 
mättäillä, joilla kasvaa myös mustikkaa ja puolukkaa. Saroja kasvaa vain 
niukasti, ainoana lajina tähtisara.  

Pinta-ala: 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: mustikkakorpi (VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S.  

Kohde 64: Rasilan suo 1. Pienialainen luonnontilainen lakisuo, jossa ilmeisesti 
myös lähteisyyttä. Suon avoin osa on pullosaran vallitsemaa saranevaa. 
Kuvion reunoilla on isovarpurämettä ja kangasmetsään vaihettuen 
kangasrämettä. 

Pinta-ala: 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: saraneva (Etelä-Suomi VU), 
isovarpuräme (Etelä-Suomi NT) ja kangasräme (NT). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S.  

Kohde 67: Rasilan korpi. Pienialainen kostea korpi, jossa on myös hitaasti 
virtaava purouoma. Puusto on pääosin koivua ja pientä kuusta. Tyypillistä 
kasvillisuutta ovat puolukka, vehka, kurjenjalka, metsäkorte, metsäalvejuuri, 
hiirenporras ja isoalvejuuri. 

Pinta-ala: 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 68: Terttumäen korpi 2. Lähes luonnontilainen korpikuvio. Alueen 
puusto on pääsoin varttuvaa koivua, sekapuuna nuorempaa kuusta. 
Kenttäkerroksessa vallitseva laji on metsäkorte, muita yleisiä lajeja ovat 
kurjenjalka, suo-orvokki, korpiorvokki ja rätvänä. Saroja on pääosin niukasti, 
yleisimpänä tähtisara. Kuvion länsilaita on jossain määrin muuttunutta nuorta 
kuusikkoa. Paikoin on havaittavissa merkkejä vanhasta turpeennostosta. 
Näihin painanteisiin on syntynyt nevamaista kasvillisuutta, jossa yleinen on 
esimerkiksi raate. Kohteella on kohtalaisesti koivulahopuuta. 

Pinta-ala: 1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), metsäkortekorvet (EN). 
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Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 69: Terttumäen tihkupinta ja korpi. Nuoren puustokuvion reunalla 
oleva lähteinen alue ja siitä purkautuvan veden muodostama korpialue. 
Korpialueen puusto on varttuvaa kuusta. Kasvillisuutta ovat mm. metsäkorte, 
kurjenjalka, pajut ja mesiangervo. 

Pinta-ala: 0,5 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), metsäkortekorvet (EN). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 72: Ruokolampi. Luonnontilainen nevarantainen lampi, jonka 
ympäristössä on myös muita suotyyppejä. Rantasuolla tavataan 
keskiravinteista saranevaa ja varsinaista saranevaa, jossa kasvaa mm. 
järviruokoa, jouhisaraa ja raatetta.  Kangasmetsään vaihettumisvyöhykkeellä 
on kapealti erilaisia korpia, ja itäosassa pienialaisesti isovarpurämettä. 

Pinta-ala: 1,4 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: saranevat (Etelä-Suomi VU), 
Aitokorvet (VU), metsäkortekorpi (EN), isovarpuräme (Etelä-Suomi NT). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S sekä luo. 

Kohde 75: Ruokosenmäen korpi. Monentyyppistä korpea sisältävä 
kokonaisuus, jossa ainakin paikoin pohjavesivaikutteisuutta. Puustossa 
varttuvaa mäntyä, kuusta ja koivua. Kasvillisuutta mm. metsäkorte, rätvänä, 
kurjenjalka, maariankämmekkä, paikoin runsaasti saroja ja paikoin myös 
suopursua. 

Pinta-ala: 0,4 ha 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: korpiräme (VU) 

Maankäyttösuositus: luo 

Kohde 83: Rippalanmäen suot. Suokokonaisuus, jossa on useita suotyyppejä. 
Eteläosassa on laajahko luonnontilaisen kaltainen puolukkakorpi, jonka puusto 
on harvaa varttuvaa kuusta ja mäntyä. Keskiosassa on kosteamman ja 
rehevämmän suon alue, jossa on myös ojitusta ja toisaalta merkkejä 
vanhasta turpeennostosta. Suotyyppeinä keskiosassa pullosarainen 
varsinainen saraneva ja ruohokorpi.  Pohjoisosassa on mustikkakorpea. 

Pinta-ala: 3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: puolukka- ja mustikkakorvet 
(VU), ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi EN), saraneva (Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S. 

Kohde 84: Lokkerkallion metsäalue. Varttuneen ja varttuvan kuusivaltaisen 
tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsäkokonaisuus. Paikoin lakialueilla on 
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runsaasti tuulenkaatoja. Lehtokohteen 57 yhteydessä jyrkännemetsää. 
Eteläpäässä kohteen sisällä korpialue (58). Metsäalue on tärkeä 
viheryhteyksien kannalta. Kohde on myös maisemallisesti arvokas. 

Pinta-ala: 22,2 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL. 

 

Kuva 13. Näkymä Lokkerkalliolta pohjoiseen. Kuvassa näkyvä lampi 
on Ruppa (kohde 54). 

 
Kohde 90: Rimminmäen rannan lehto. Nuoren lehtipuuston luonnehtima 
pohjavesivaikutteinen lehtolaikku. 

Pinta-ala: 0,3 ha. 
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Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot 
(NT). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S.  

Kohde 91: Ruotsinperän suo 1. Lähes luonnontilainen suokokonaisuus, jossa 
on useita suotyyppejä. Kosteimmissa osissa kasvillisuus on pullo- ja 
jouhisaran sekä luhtavillan luonnehtimaa saranevaa. Kangasmetsiin 
vaihettuvilla reunoilla on kapealti korpia. 

Pinta-ala: 1,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: saraneva (Etelä-Suomi VU), 
sarakorvet (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: VL/S tai S.  

Kohde 92: Ruotsinperän suo 2. Pienialainen korpirämekuvio, jossa on valta 
puuna mänty ja koivu. Mättäillä kasvaa myös pientä kuusta sekä mustikkaa ja 
puolukkaa. Suopintojen lajistossa runsaita ovat tupavilla, lakka, suopursu ja 
niukkana metsäkorte. Karhunsammalia kasvaa ylisesti rahkasammalten 
ohella. 

Pinta-ala: 0,2 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: korpirämeet (VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 93: Mustalammen korpi 1. Tuoreen kangasmetsän ympäröimä 
kapeahko rahkasammaleinen korpijuotti, jossa myös runsaasti mustikkaa ja 
niukalti hiirenporrasta. 

Pinta-ala: 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: mustikkakorvet (VU). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

 
5.1.4 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

Kohde 17: Pohjolan suo. Pienialainen ja hyvin vetinen luhtanevakorpi. 
Kasvillisuutta mm. raate, kurjenjalka, pajut, isot koivut, rahkasammalet. 
Kohde liittyy läheisesti kohteeseen 95 ja 16. 

Pinta-ala: < 0,2 ha. 

Kohde 30: Pohjolan jyrkännemetsä. Kalliojyrkänne ja sen alusmetsä, joka on 
kuivahkon kankaan (VT) varttuvaa ja varttunutta kuusta kasvava metsälain 
mukainen erityinen elinympäristö. 

Pinta-ala: 1 ha. 

Maankäyttösuositus: MY. 
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Kohde 37: Lähteenmäen lähde ja puro. Lähde peitetty styrokseilla ja vettä 
johdettu letkulla talolle. Lähteestä lähtee kuitenkin myös luonnontilainen 
purouoma, jonka reunustat ovat hiirenporrasvaltaista lehtoa (AthOT). 

Pinta-ala: 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: AthOT (NT), 
havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (NT, Etelä-Suomi VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 39: Kangaslammen korven ympärysmetsä. Kohde on osin metsätalous 
korpea ja nuorta lehtomaisen kankaan sekametsää sekä vanhaa 
kulttuuriympäristöä. Kohde on arvokas läheisen korven suoja-alueena ja 
kohteella on potentiaalia kehittyä luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaammaksi kohteeksi. 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 45: Pykälistön lehto. Pienialainen suurruoho (OFiT) lehto, jossa nuorta 
koivua. Kasvillisuus pääosin mesiangervoa. Hakkuun reunassa. 

Pinta-ala: 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: OFiT (VU). 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 51: Kiikkalan suot. Kaksi pientä rämettä, joista pohjoisimmalla 
suurempaa mäntypuustoa ja runsaasti saroja, eteläisempi laikku on hakattu, 
on tyypiltään ilmeisesti tupasvillaräme, mutta hakkuu vaikuttanut 
pienilmastoon. 

Pinta-ala: noin 1 ha. 

Maankäyttösuositus: MY. 

Kohde 60: Rimminmäen rannan lehto 2. Nuoren lehtipuuston luonnehtima 
pohjavesivaikutteinen lehtolaikku. 

Pinta-ala: < 0,1 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot 
(NT). 

Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 66:  Rasilan suo 2. Vesitaloudeltaan osin muuttunut pienehkö 
suokokonaisuus. Märimmiltä osiltaan pullosaran vallitsemaa saranevaa, 
reunoilla myös kapealti korpia ja tupasvillarämettä. 

Pinta-ala: 0,3 ha. 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: saraneva (Etelä-Suomi VU), 
aitokorvet (VU) ja tupavillaräme (Etelä-Suomi NT). 
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Maankäyttösuositus: MY tai VL/S. 

Kohde 77: Rippalanmäen korpi 1. Lähdevaikutteinen varttuva kuusta ja 
koivua kasvava korpilaikku, metsäkortekorpea ja ruohokorpea. 

Pinta-ala: 0,2 ha 

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät luontotyypit: ruohokorvet (VU, Etelä-Suomi 
EN), metsäkortekorvet (EN). 

Maankäyttösuositus: luo 

Kohde 81: Mustalammen metsäalue. Varttuneen tuoreen kankaan kuusikko, 
jolla on merkitystä viherverkoston osana sekä alueen sisällä olevan korven 
suojametsänä. 

Pinta-ala: 5,4 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL. 

Kohde 85: Elovainion korven ympärysmetsä. Korpikuvion suojametsänä ja 
liito-oravareviirin jatkeena toimiva varttuneen kuusikon alue. Tuoretta ja 
lehtomaista kangasta. 

Pinta-ala: 2,2 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL. 

Kohde 86: Kaunikkilan metsäalue. Puustoltaan ja metsätyypiltään vaihteleva 
metsäkokonaisuus, joka tukee alueen muiden kohteiden suojeluarvoa. 

Pinta-ala: 8,5 ha. 

Maankäyttösuositus: MY tai VL. 

5.1.5 Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman luokituksen mukaiset kohteet 

METSO I-luokan mukaisia ovat kohteet 5, 21, 22, 38, 55. 

METSO II-luokkaan soveltuvat kohteina olevat korpi- ja lehtokuviot, sekä 
varttuneen kuvion metsät, joissa em. kohteita ja METSO I- kohteita (ks. 5.1.2 
ja 5.1.3). 

METSO III-luokkaan soveltuvat ne kohteet, joita on rajattu I- ja II-luokan 
kohteiden suojametsiksi (ks. 5.1.3 ja 5.1.4), tai lehdot ja korvet, jotka ovat 
luonnontilaltaan heikentyneitä. 

5.2 Viheryhteydet ja yhteenveto 

Viheryhteystarve on esitetty liitteessä 1 vihrein nuolin. Viherverkoston 
kannalta tärkeitä ovat pienialaisten soiden ja lehtojen mosaiikkia tukevat 
metsäalueet, jotka on merkitty liitteen 1 karttaan vaaleanvihreällä värillä. 
Lisäksi yhteyttä tulisi vahvistaa Ylä-Tuomiojärven itäpuolella, jossa 
arvokkaiden elinympäristöjen verkosto on jäänyt laajojen hakkuiden 
eristämäksi. Alueen maisema ja luontotyyppikoostumus on liito-oravalle hyvin 
suotuisaa ja lajin esiintymisen turvaamiseen näillä alueilla tulisi kiinnittää 
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erityistä huomiota. Lajin suojelu on mielekkäintä niillä alueilla, joilla 
elinympäristö on hyvä ja kanta on vahva. Liito-oravan elinympäristöt 
soveltuvat METSO-kohteiksi, jolloin yksityinen maanomistaja saa 
täysimääräisen korvauksen. Erityisen arvokkaat metsäalueet on liitteen 1 
kartoissa esitetty tummanvihreällä ja ne ovat METSO-I luokitukseen sopivia 
metsiä rakenteensa, kokonsa ja/tai lajistonsa puolesta. Liitteen 2 kartoissa 
arvokohteet on esitetty luvun 5 merkittävyystasojen mukaisesti. 

5.3 Maisemansuojelukohteet 

Maisemallista arvoa on etenkin Rimminmäen ja Lokkerkallion alueella, 
kallionlakimetsillä, luonnontilaisilla soilla sekä puroilla. Arvokkaat 
kulttuurimaisemat ovat viljelymaisemia.  

Kulttuurimaisemakohteet:   

1. Puuppolan kma 

Puuppolan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaiseman alueeseen 
kuuluvat selvitysalueella Rannilan ja Pohjolan tilojen ympäristö (Liite 3).   

2. Alvajärven pohjoispään kma  

Maisemallisesti merkittävä viljelymaisema. Alueella on osin rantamaisemaan 
sijoittuvia laajoja laidun-, pelto- ja niittyalueita. Valtatie kulkee kohteen halki.  

3. Sivulan kma  

Maisemallisesti merkittävä viljelymaisema. Alueella on rantamaisemaan ja 
mäkien notkoon sijoittuvia laajoja peltoalueita. Valtatie kulkee kohteen halki. 

 

Kuva 14. Sivulan maisemaa. 
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