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JOHDANTO 

 

Selvitysalue (n. 37 ha) sijaitsee Asikkalan kunnan itäosassa Ruotsalaisen rannassa. Alue kä-

sittää tilan 16-417-8-65 ja siihen kuuluu noin 1,7 km rantaviivaa. Melkein koko selvitys-

alue on talousmetsää ja luonnonsuojelualuetta. Lisäksi alueella sijaitsee seurakuntayhtymän 

leirikeskus rakennuksineen ja käytöstä poistettu vanha saunamökki aivan vesirajassa sekä 

tilusteitä. Rantaviiva on kuitenkin lähes rakentamaton. Tuleva rakentaminen on tarkoitus 

sijoittaa alueen itäosaan olemassa olevan rakennuskannan tuntumaan. 

 

 
 

Selvitysalueen sijainti  

 

 

 

1 AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET 

 

1.1 Yleiskaavoituksen luontoselvitys 2008  

 

Rantaosayleiskaavan laatiminen Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden alueelle 

käynnistettiin v. 2007. Luontoselvitys tehtiin pääosin v. 2008 (FCG Planeko Oy 

10.10.2008).  

 

Luontoselvityksen maastotyö tehtiin 4-8.6.2008 välisenä aikana. Eläimistön osalta tiedot 

pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havain-

toihin. Maastotyössä kartoitettiin kaava-alueen kasvillisuudeltaan ja linnustollisesti tär-

keimmät alueet, harvinaiset ja uhanalaiset lajit sekä muodostettiin yleiskuva alueen kasvilli-

suudesta ja pesimälinnustosta. Linnustosta selvitettiin vesilinnusto (kuikka-, uikku-, sorsa- 

ja lokkilinnut). Maastotyössä kartoitettiin myös liito-oravalle sopivat metsiköt. 
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Kasvillisuus 

 

Kasvillisuuden osalta selvityksen ainoa käsillä olevaan Tontunniemen kaava-alueeseen 

kohdistuva tieto koskee pohjoisrinteen puronotkon lehtoa (Huonpohjan lehto): 

 

51. Huonpohjan lehto ja lähde  

 

  
Pinta-ala: 0,6 ha 

Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: metsälehmus 

Huonpohjan lehto on pienialainen lehto lähteen ympärillä. Lähde ei ole enää luonnontilai-

nen. Sen päälle on asetettu betonirengas. Lehdon puusto on vanhaa ja kuusivaltaista. Kuu-

sien joukossa on hieman haapaa, tuomea, koivua ja harmaaleppää. Kohteella kasvaa muu-

tama metsälehmus. Kasvistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, käenkaali, hiirenporras, 

lehtokuusama, vaahtera, lillukka, näsiä ja metsäimarre. 

Kohde on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (MetsäL 10 §). 

Suositus: MY/luo 

 

Eläimistö 

 

Tontunniemen ranta-asemakaava-alueen tai sen lähiympäristön osalta ei yleiskaavan luon-

toselvityksessä ole esitetty eläimistöä koskevia havaintoja.  

 

1.2 Viitasammakko-, sudenkorento- ja liito-oravaselvitys 2016 

 

Vuoden 2008 luonoselvitystä täydennettiin v. 2016 viitasammakko-, sudenkorento- ja liito-

oravaselvityksellä (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 5.9.2016): Ruotsalaisen alueelle laa-

dittiin keväällä ja kesällä 2016 viitasammakko-, sudenkorento- ja liito-oravakartoitus. Kar-

toitus kohdennettiin [yleiskaavaluonnoksen] uusille rakennuspaikoille, joiden alueella tai 

läheisyydessä arvioitiin olevan ko. lajeille potentiaalista elinympäristöä. 
 

Viitasammakkoa, idänkirsikorentoa ja liito-oravaa kartoitettiin toukokuussa. Heinäkuussa 

kartoitettiin muita luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja sudenkorentoja ja tarkistettiin 

myös potentiaaliset liito-oravakohteet. Liito-oravan osalta käytössä oli myös Hertta eliölajit 

–tietojärjestelmään tallennetut havainnot (SYKE 2016). 

 

Tontunniemen ranta-asemakaava-alueeseen ei kohdistu selvityksen havaintoja. 
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2 TONTUNNIEMEN SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TYÖMENETELMÄT 

 

Selvitys tehtiin koko Tontunniemen tilan alueelle, vaikka tilan koko alue ei sisälly kaavaan 

ja rakentaminen kohdistuu vain tilan itäosan ranta-alueelle. Liito-oravakartoitus kohdennet-

tiin vain sille alueen itäosan ranta-alueelle, jonne on suunniteltu rakentamista. Selvitys toi-

mii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena selvityksenä ranta-asemakaavoitusta varten. 

Selvityksessä on erityisesti huomioitu seuraavat luonto- ja maisema-arvoihin vaikuttavat 

tekijät: 

- Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit (Luku 4, § 29) 

- Metsälain mukaiset merkittävät elinympäristöt (Luku 3, § 10) 

- Vesilain kohteet (Luku 2, § 11) 

- EU:n luontodirektiivin (Liite II, IVa) lajien esiintymät 

- EU:n lintudirektiivin (Liite 1a) lajit 

- Uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymät 

- Natura-alueet 

 

Yllä lueteltujen ns. Lakikohteiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu seudulla ja alueella 

kiinnostavaa (harvinaista, erityisen vaateliasta tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää) lajis-

toa. Paikallisesti merkittävät lähiluontokohteet on huomioitu selvityksessä. Suur- tai lähi-

maiseman kannalta arvokkaat kohteet tai kuviot on tarvittaessa rajattu erikseen. 

 

Selvitysalueella tehtiin maastoinventointi 25.5. ja 27.7.2020 sekä liito-oravakartoitus 

17.4.2021. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella (Kuviokartta ja ilmakuva raportin lo-

pussa) ja kultakin kuviolta kartoitettiin kasvillisuus, kasvisto (putkilokasvilajisto) ja mah-

dollisuuksien mukaan myös eläimistöä. Geomorfologiasta ja geologiasta tehtiin joitain huo-

mioita. 

 

Aamun 25.5. inventointi oli ensi sijassa pesimälinnuston laskentaa. Lisäksi täydennettiin 

kasvistotietoja ja rajattiin luontokohteita entistä tarkemmin. Linnustotiedot on esitetty tau-

lukossa sivulla 7. Kartoitusreitti kulki metsäteitä, rantapolkuja ja lounaisrajan sähkölinjaa 

seuraten. Varsinainen laskenta tehtiin klo 4.00-8.00 ja sitä täydennettiin heinäkuussa (27.7.) 

tehdyn kasvillisuuskartoituksen aikaisilla havainnoilla. Lisäksi alueella käytiin lyhyellä 

maastokäynnillä juhannuksen aikoihin.  

 

Kasvinimistö noudattaa retkeilykasvion 4. painosta (Hämet-Ahti ym. 1998); myöhempiä ni-

mistömuutoksia ei ole huomioitu. Linnustotiedot on täydennetty vuoden 2015 uhanalai-

suustiedoilla (Hyvärinen ym. 2019). Nimistö noudattaa Laineen (1996) opaskirjaa. Selvitys-

alueen uhanalaisia lajeja koskevat aikaisemmat tiedot on tarkistettu ympäristöhallinnon 

Hertta/eliölajit –tietokannasta. 

 

Selvitysalueelle on tehty suojeltavan luontotyypin (LsL 29 §) rajaus (LTA 204904, Tontun-

niemen jalopuumetsiköt). Rajaus käsittää kolme lähekkäistä merkittäviltä osin jalopuista 

(metsälehmus) koostuvaa metsikköä.    
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3 TULOSTEN YHTEENVETO 

 

Selvitysalueella ei suojeltujen luontotyyppien lisäksi ole luontoarvoiltaan erityisen merkit-

täviä kohteita tai lajistoa. Metsälehmusta esiintyy jonkin verran suojeltujen luontotyyppira-

jausten ulkopuolellakin ja rajauksiin sisältyvät lehtokuviot yltävät paikoin laajemmalle ym-

päristöön (Osakuviot 1b ja 2 b). Lehdot edustavat kuivahkoja VRT ja MeLaT tai OMaT 

lehtoja. Lehmusesiintymät ja tämän tyyppiset lehdot ovat seudulla kuitenkin hyvin yleisiä 

ja usein edustavampia.  

 

Varsinainen liito-oravaselvitys tehtiin selvityksen kannalta otolliseen aikaan 17.4.2021.  

Selvitys kohdennettiin vain sille alueen itäosan ranta-alueelle, jonne on suunniteltu rakenta-

mista. Alueen varttuneet ja paikoin runsaastikin haapaa kasvavat kuusivaltaiset metsät 

(Esim. kuviot 1, 3 ja 4) ovat liito-oravalle sopivia elinympäristöjä, mutta näille alueille ei 

ole suunniteltu rakentamista.  Jälkiä liito-oravasta ei tavattu. Kaavalla alueen itäosaan esi-

tetty rakentaminen ei vähennä tai heikennä liito-oravalle sopivia elinympäristöjä.   

 

Direktiivilajeista viitasammakko ja korennot tuskin esiintyvät alueella sopivien elinympä-

ristöjen puuttuessa. Tätä osoittaa myös em. vuoden 2016 selvitys (kohta 2.1). Lepakoille 

erityisesti sopivia kohteita tai alueita ei tavattu, joten lajien esiintyminen alueella tuskin 

eroaa lähiseudun muusta esiintymisestä. Rakentamiseen suunnitelluille alueille tai muuhun-

kaan selvitysalueeseen ei sisälly rantakosteikkoja, ruovikoita tai pikkuluotoja, joten alueen 

merkitys vesilinnuston kannalta on vähäinen. 

 

Selvitysalueella ei luontoselvityksen perusteella ole sellaisia luontoarvoja (kohteita tai 

lajistoa), joihin suunnitellun mukainen rakentaminen vaikuttaisi merkittävästi. 

 
 

4. YLEISKUVAUS 

 

Melkein koko selvitysalue on peitteistä metsämaata, kehitysluokiltaan nuorta tai varttunutta 

kasvatusmetsää. Noin 10 % alueesta on rajattu suojeltuna luontotyyppinä (LTA 204904). 

Nämä alueet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Muu osa on talousmetsää. Metsämaan 

lisäksi alueeseen sisältyy seurakunnan leirikeskuksen päärakennusta ympäröivä piha-alue, 

erillään sijaitseva kookas rantasauna pienine pihapiireineen ja metsän kätkemä käyttökiel-

lossa (homeongelma) oleva vanha rannassa sijaitseva saunamökki (Kuvio 1). Kuvioille 5 ja 

6 on tehty erilaisia leirikeskusta palvelevia maastorakenteita, kuten polustoa, telttapohjia, 

laavu ja grillikatos. Kuvioiden 1 ja 2 rantaa seurailee hyväkuntoinen polku, joka liittyy 

osaksi alueen metsätieverkostoa. 

 

Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu etelä-boreaaliseen vyöhykkeeseen. Alueellisessa 

uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 2a (etelä-boreaalinen, Lounaismaa ja Pohjan-

maan rannikko), tosin sen itäreunassa. Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä alueja-

ossa selvitysalue kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaan Päijänteen seutuun.  

 

Maaperä alueella on pääasiassa karkeudeltaan vaihtelevaa moreenia. Mäkien rinteillä ja 

etenkin lakialueilla esiintyy kivikoita ja louhikoita, joista ainakin osa (esim. keskirinteet ku-

vioilla 1, 2 ja 9) lienee muinaisrantoja. Korkeiden mäkien lakiosissa tapaa myös suppeita 
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avokalliolaikkuja. Tontunpohjassa on laajahko rantalouhikko ja louhikkoista rantaa esiintyy 

muuallakin alueen itäosassa. Päijänteen alueelle ominainen maaperän rehevyys näkyy kas-

villisuudessa oikeastaan koko selvitysalueella. Topografialtaan maasto on mäkistä ja osin 

jyrkkäpiirteistä. Suhteelliset korkeuserot kasvavat huomattaviksi ja Lahnalamminvuoren 

laki (kaava-alueen ulkopuolella) nousee Ruotsalaisen pinnasta noin 50 metrin verran ja lie-

nee osin vedenkoskematonta aluetta. Myös osakuvion 10c laki yltää yli 40 m Ruotsalaisen 

yläpuolelle. Osakuvion 10b itärinne muodostaa yli 5 metriä korkean jyrkänteen. Kuviolla 6 

on matala järven rannasta alkava jyrkänne. Varsinaisia soita tai pienvesiä ei selvitysalueella 

esiinny, ainoa kosteikon tapainen on kuvion 3 itäosan korpimainen painanne. 

 

Rakennettu ympäristö hukkuu ympäröivään sulkeutuneeseen metsämaastoon tehokkaasti. 

Leirikeskuksen päärakennuksen ympärillä on avointa pihaa, autopaikkoja ja piharakennuk-

sia. Saunan ja käytöstä poistetun saunamökin ympäristöt lomittuvat metsään, samoin erilai-

set leirirakenteet kuvioilla 5 ja 6.  

 

Selvitysalueen metsäluonto on seudulle tyypilliseen tapaan varsin rehevää. Notkelmissa 

sekä mäkien ala- ja keskirinteissä vallitsevat lehtomaiset ja tuoreet kankaat. Vain ylimmillä 

rinteillä ja mäkien suppeissa lakiosissa esiintyy kuivahkoja ja kuivia kankaita sekä pieniä 

kalliometsälaikkuja. Louhikkoisuus ja kivisyys antavat maisemalle kuitenkin karumman 

leiman kuin kasvillisuuden perusteella voi päätellä. Varsinaisia lehtoja esiintyy toisaalta 

notkelmien pohjilla, toisaalta paikoin rinteiden keskivaiheilla lähellä muinaisrantakivikoita. 

Lehdot lukeutuvat tuoreeseen käenkaali-oravanmarja tyyppiin (OMaT), kuivahkoon nuok-

kuhelmikkä-kevätlinnunherne tyyppiin (MeLaT) tai puolukka-lillukka tyyppiin (VRT). Ku-

violla 11 kasvillisuus lähenee rehevää sinivuokkotyyppiä (HeOT). 

 

Ikärakenteen puolesta lähes kaikki selvitysalueen metsät lukeutuvat nuoriin tai varttuneisiin 

kasvatusmetsiin. Vanhempaa metsää (puustoa) tapaa lähinnä mäkien kallioisilla ja louhik-

koisilla lakialueilla ja rannoilla. Rakennepiirteiltään luonnontilaisen kaltaista metsää löytyy 

rantaviivan tuntumasta. Muualla metsiä on harvennettu, kuvioilla 2, 7 ja 9 äskettäin. Puusto 

on alueen länsi- ja keskiosissa laajalti kuusivaltaista, itäosassa (kuvio 5 ja 6) ja mäkien la-

kiosissa mäntyvaltaista. Koivua ja haapaa kasvaa laajalti ja paikoin runsaasti sekapuuna. 

Rehevillä paikoilla esiintyy myös kookasta raitaa ja harmaaleppää, aluspuustossa tuomea-

kin. Tervaleppää kasvaa niukasti vain rantaviivan tuntumassa. Jalopuista metsälehmusta ta-

paa itäisintä osaa lukuun ottamatta koko alueella. Edustavimmat lehmusryhmät sisältyvät 

LTA -rajauksiin. Pientä vaahteraa esiintyy hieman lähinnä kuvioilla 1 ja 11. 

 

Kasvistoltaan metsät ovat Päijänteen seudun mitassa tavanomaisia. Kaikki seudun kuivah-

kojen ja tuoreiden lehtojen peruslajit esiintyvät yleisinä ja runsaina, mutta erityisen vaateli-

aat lajit puuttuvat. Lehdoissa lehtokuusama ja taikinamarja muodostavat paikoin yhtenäisiä 

pensaskerroksia. LTA kuvioilla kasvillisuus on paikoin niukkaa voimakkaan kuusettumisen 

seurauksena. Rantavyöhyke on yleensä heikosti kehittynyt rantojen jyrkkyyden ja idässä 

louhikkoisuuden vuoksi. Varsinaisia ruovikoita tai saraikkoja ei alueella ole. 

 

Pesimälinnustokartoituksen tulokset ilmenevät seuravasta taulukosta. Kartoitus perustuu 

vain yhteen laskentakertaan eikä siten ole laji- ja parimäärien osalta kattava. Yleiskuva ker-

too tavanomaisesta, melko häiriöttömän metsäympäristön linnustosta. Alueella pesii mm. 

hömö- ja töyhtötiaisia, molemmat uhanalaisia varttuneen metsän lajeja. Vesilintuja ei 
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erityisesti yritetty tarkkailla, sillä varsinaiseen kartoitusalueeseen ei kuulu ruovikoita, luoto-

ryhmiä tai muita vastaavia kohteita. Ympäristön selillä nähtiin kartoituksen aikana mm. 

tukkasotkia, isokoskelo ja selkälokki. 

 

Taulukko: Pesimälinnusto.  Parimäärä tarkoittaa varmoja pesintöjä, muu havainto (x) mm. 

ylilentäjiä, ruokailuvierailijoita, epävarmoja tai selvitysalueen rajamaille osuvia pesintöjä 

ja havaintoja (täsmennetty lisäkommenteissa). Kuviotiedoissa LTA kuviot on käsitelty osina 

naapurikuvioita. Parimäärätulkinnat, ks. pistelaskentaohjeet (Luomus).  
Laji Pari-

määrä 

Muu 

havain-

to 

Status Kuvio(t) Lisäkommentit 

Laulujoutsen (D)  x LC  Pariskunta liikkui lähivesillä 

Sinisorsa 1 x LC 13  

Pyy (D) 1  LC 1,3  

Teeri (D)  x LC 10b,8 Jätöksiä 

Lehtokurppa 1  LC 1  

Rantasipi 1  LC 5  

Kalalokki  x LC  Selvitysalueen rantamaisemissa lentä-

viä yksilöitä, ei pesintöjä 

Kalatiira (D)  x LC  Selvitysalueen rantamaisemissa lentä-

viä, ei pesintöjä 

Sepelkyyhky 1  LC 9  

Käpytikka 1  LC 1  

Haarapääsky  x VU  Pesii jossain Huonpohjan perukassa 

Metsäkirvinen 3  LC 2,5,8  

Västäräkki 2  NT 1,5  

Rautiainen 2  LC 2,9  

Punarinta 5  LC 1,2,3,5,9  

Mustarastas 2  LC 1,9  

Laulurastas 1  LC 1  

Punakylkirastas 3  LC 5,8,10  

Mustapääkerttu 1  LC 1  

Lehtokerttu 3  LC 1,2,6  

Pensaskerttu 1  NT   

Sirittäjä 1  LC 1  

Pajulintu 5  LC 1,2,7,8,9  

Kirjosieppo 2  LC 1,12  

Harmaasieppo 2  LC 8,10a  

Töyhtötiainen 2  VU 4,5,10  

Hömötiainen 2  EN 1,4  

Talitiainen 5  LC 1,2,7,8,13  

Sinitiainen 3  LC 1,2,4  

Puukiipijä  x LC 8 Pesinee jossain Lahnalamminvuoren 

maastossa 

Närhi  x NT 7  

Varis  x LC 1,9  

Peippo 8  LC 1,2,4,5,6,8,9,10  

Viherpeippo 2  EN 1,3  

Vihervarpunen 3  LC 1,2,9  

Pajusirkku 1  VU 11 Notkossa ehkä alueen ulkopuolella 

EN =erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, LC=elinvoimainen.  D=direktiivilaji. 
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5. KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET 

 

Kuvio 1(-1b). Varttunutta kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna kasvaa runsaasti koivua 

(Kuva 1) ja mäntyä, paikoin myös haapaa ja yksittäisiä isoja raitoja sekä harmaaleppiä. 

Kuusi, pihlaja ja rehevillä paikoilla tuomi muodostavat alikasvoksia. Lehtilahopuuta (koi-

vua, harmaaleppää) esiintyy paikoin. Kasvillisuus edustaa lehtomaisia ja tuoreita kankaita. 

Rehevimmissä osissa lehtopensaat lehtokuusama ja taikinamarja muodostavat pensasker-

rosta. Kuviolla kasvaa myös hieman tuomea, metsälehmusta ja vaahteraa. Muusta lajistosta 

mainittakoon näsiä, punaherukka, sinivuokko, mustakonnanmarja, sudenmarjasinivuokko, 

kevätlinnunherne, mäkilehtoluste ja tesma. Osakuviolla 1b (Kuva 3), kuvion 2 luona, LTA1 

ja 2 -rajausten tuntumassa sekä paikoin keskirinteessä kasvillisuus vaihettuu lehdoksi (Me-

LaT-VRT-OMaT). Rantaviiva on moreenipohjainen ja pääosin vähäkivinen. 

 

  
Kuva 1. Käytöstä poistettu sauna kuviolla 1.         Kuva 2. Nuotiopaikka ja katos kuviolla 5c. 

 

  
Kuva 3. Kuviolla 1b kasvaa runsaasti lehtopen-   Kuva 4. Metsätie kuvion 3 itäosassa. 

saita, erityisesti lehtokuusamaa. 

 

Kuvio 2. Harvennettua nuorehkoa kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna esiintyy mäntyä, 

koivua ja hiukan haapaa. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen kankaaseen ja 

muuttuu osakuviolla 2b lehdoksi. Metsälehmusta kuviolla kasvaa vain niukasti, lähinnä 

keskirinteen muinaisrannan yläpuolella (Vrt. LTA-rajausten sijainti). Kuvion ranta on pää-

osin moreenipohjainen ja melko vähäkivinen. 
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Kuvio 3. Nuorehkoa, tiheää mänty- ja kuusivaltaista metsää, sekapuuna koivua ja haapaa 

(Kuva 2). Kasvillisuudeltaan kuvio on pääosin tuoretta kangasta. Itäosassa on tienvarressa 

pieni korpimainen soistuma, lajissaan selvitysalueen ainoa. 

 

Kuvio 4. Koivu- ja kuusivaltaista varttunutta metsää, jossa sekapuuna esiintyy kookasta 

mäntyä. Lahopuuta tapaa jonkin verran, lähinnä keloutuneita mäntyjä ja koivumaapuuta. 

Maasto on kivistä ja louhikkoista, kasvillisuudeltaan tuoretta ja lehtomaista kangasta. Län-

nessä kuvio rajautuu korkeahkoon jyrkänteeseen. Kuviolla kasvaa mm. sinivuokkoa, kevät-

linnunhernettä, metsävirnaa ja näsiää. Tontunpohjan perukkaan on muodostunut avoin lou-

hikko. 
 

Kuviot 5(-5b-5c). Varttunutta ja osin luonnontilaisen kaltaista mäntyvaltaista metsää, seka-

puunapaikoin runsaasti koivua sekä kuusta ja paikoin haapaa. Mäntykeloja ja maapuita 

esiintyy harvakseltaan. Kivinen ja osin louhikkoinen (Kuva 5) alue on kasvillisuudeltaan 

kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Kuvion ranta on louhikkoinen. Alakuviolla 5b puusto on 

harvennettu puistomaisesti. Alakuvion 5c niemeen ja sinne vievän polun varteen on sijoi-

tettu leirikeskuksen rakenteita: telttapohjia, laavu ja nuotiopaikka. 

 

  
Kuva 5. Louhikkoinen mäenlaki (Kuvio 5)             Kuva 6. Kuvion 6 jyrkkää rantaa. 

 

Kuvio 6. Varttunutta väljää männikköä, sekapuuna kuusta ja runsaasti koivua. Kasvillisuus 

vaihtelee kuivasta tuoreeseen kankaaseen, lajialueella esiintyy kalliometsääkin (Kuva 6). 

Kuviolle on rakennettu leirikeskuksen grillikatos. 

 

Kuvio 7. Äskettäin harvennettua varttunutta kuusikkoa, sekapuuna haapaa, koivua ja män-

tyä, sekä lähinnä aluspuustossa metsälehmusta. Myrskyn kaatamaa kuusimaapuuta esiintyy 

jonkin verran. Rehevä kuvio on kasvillisuudeltaan lehtomaista kangasta. Lajistossa esiinty-

vät mm. lehtokuusama, näsiä, mustakonnanmarja, tesma ja mäkilehtoluste.  

 

Kuvio 8. Lahnalamminvuoren lakialueella kasvaa varttunutta mäntyvaltaista metsää, seka-

puuna kuusta, koivua ja paikoin haapaa. Kuvion kasvillisuus vaihtelee kalliometsälaikuista 

kuivahkoihin kankaisiin. 
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Kuvio 9. Harvennettua kuusivaltaista varttunutta metsää, jossa sekapuuna kasvaa mäntyä, 

koivua ja paikoin runsaasti haapaa. Myös yksittäisiä metsälehmuksia tapaa rinteen keski-

vaiheilla. Kasvillisuus edustaa tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kasvilajisto on saman ta-

painen kuin kuviolla 1. 

 

Kuvio 10a-c. Kumpareiden lakialueilla sijaitsevia, osaksi luonnontilaisen kaltaisia männi-

köitä. Erirakenteinen puusto käsittä vanhoja jättöpuita ja nuorempaa puustoa. Kasvillisuus 

on pääosin kivikkoista tai louhikkoista kalliometsää ja kuivaa kangasta. Kuviolla esiintyy 

mäntykeloa ja -maapuuta. Varsinaista kalliokasvillisuutta tapaa niukasti, lajistossa mm. kal-

liokieloa, mäkitervakkoa ja kallioimarretta. 

 

Kuvio 11. Lähes sinivuokkotyyppiä (HeOT) edustava lehto, joka jatkuu naapuritilan puo-

lelle ja liittyy tien pohjoispuolella LTA-rajaukseen. Kuviolla kasvaa varttunutta kuusival-

taista metsää, sekapuuna haapaa, koivua sekä kookasta raitaa, harmaaleppää ja pihlajaa. 

Aluspuustossa kasvaa runsaasti tuomea sekä hiukan lehmusta ja vaahteraa, pensaskerrok-

sessa lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja pohjanpunaherukkaa. Kasvistoon kuuluvat mm. nä-

siä, koiranheisi, sinivuokko, kevätlinnunherne, mustakonnanmarja, mäkilehtoluste, metsä-

virna ja tesma. Kuvio on yleisilmeeltään luonnontilaisen kaltainen. 

 

  
Kuva 7. Rantapolku kuviolla 1b-2.                 Kuva 8. Metsälehmusta kuviolla LTA2. 

 

Kuvio 12. Nuorta haapa- ja koivuvaltaista metsää, sekapuuna mäntyä ja harmaaleppää, ali-

kasvoksena pihlajaa ja kuusta. Kasvillisuudeltaan kuvio on tuoretta kangasta. 

 

Kuvio 13. Selvitysalueeseen kuuluvassa pienessä saaressa kasvaa nuorehkoa koivuvaltaista 

koivu-haapa-mänty -sekametsää. 

 

Kuvio 14. Piha-alueita. 

 

LTA1-3. Kuvioiden kasvillisuus edustaa pääosin lehtomaista kangasta, mutta niihin sisäl-

tyy myös MeLaT, OMaT ja VRT lehtolaikkuja. Metsä on kuusivaltaista ja etenkin kuviolla 

LTA3 hyvin tiheää. Sekapuuna esiintyy koivua, harmaaleppää, haapaa ja hieman mäntyä-

kin. Rajausperusteena olevaa metsälehmusta kasvaa valtapuustossa ryhmittäin (Kuva 8), 

mutta enemmän kuitenkin aluspuustossa ja alikasvoksena. Kasvisto on saman tapainen kuin 

kuviolla 1; luonteenomaista on lehtokuusaman runsaus. 
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