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1. Johdanto 

Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava -alue sijaitsee Mäntsälän keskustan ympärillä. Alueen 

luontoarvoja on selvitetty aiemmin vuonna 2002 kirkonkylän osayleiskaavan valmistelun yhtey-

dessä. Osayleiskaavan päivitystä varten alueelle teetettiin uusi luontoselvitys syksyllä 2017. 

Päähuomio kiinnitettiin seuraaviin luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa mainittuihin 

lajeihin ja arvokohteisiin:  

- luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamat suojellut luontotyypit  

- luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamien lajien esiintymis-, lisääntymis- ja levähdyspaikat. (liito-
orava, viitasammakko, saukko, lepakot)  

- vesilain 11 § mukaiset vesiluontotyypit  

- metsälain 10 § mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt 

Lisäksi pyrittiin tunnistamaan ja rajaamaan METSO ja LAKU -kohteita.  

 

Työ sisältää myös yleiskaavatasoiset lajistoselvitykset liito-oravan, saukon, linnuston, lepakoi-

den ja viitasammakon osalta. Lisäksi tarkasteltiin ekologisia yhteyksiä ja pyrittiin rajaamaan 

uhanalaisille, harvinaisille ja muille huomionarvoisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja esiinty-

miä. Haitallisia vieraslajeja kartoitettiin muun havainnoinnin yhteydessä. 

Tässä selvitysraportissa kuvataan Mäntsälän kunnan tilaaman työn menetelmät, tehdyt havain-

not ja niiden perusteella annetut suositukset alueen luontoarvojen huomioimiseksi ja säilyttä-

miseksi. 

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. 
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1.1. Aineisto 

Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava-alueella on aiemmin tehty luontoselvitys vuonna 2002 (En-

viro 2002). Selvitys kattoi lähes kokonaan nyt selvitetyn alueen. Uhanalaisten lajien ja direktiivi-

lajien havainnot pyydettiin Suomen ympäristökeskukselta (Eliölajit-tietokanta, Syke 2017). Sel-

vitysalueella sijaitsevia arvokohteita etsittiin myös seuraavista lähteistä: 

- Mäntsälän seudun vanhojen metsien linnustoselvitys 2012. Apus ry  

- Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus. 

- Laajat yhtenäiset metsäalueet ekologisen verkoston osana Uudellamaalla. Uudenmaan-

liitto 2007. 

Muut käytetyt tietolähteet on mainittu tekstin yhteydessä ja lähdeluettelossa. 

2. Menetelmät 

2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Maastoinventoinnit aloitettiin syksyllä 2017, jolloin aikaisempien havaintojen ja kartta- ja ilma-

kuvatarkastelujen (orto-, infra- ja kartoituskäyntien yhteydessä otetut ilmakuvat) perusteella 

valitut kohteet tarkastettiin. Tarkastelut kohdennettiin yleiskaava tasoisen luontoselvityksen 

kannalta mielekkäällä tarkkuudella alueille, joissa voitiin ajatella esiintyvän arvokkaita tai muu-

ten huomionarvoisia luontotyyppejä. Tällaisia alueita ovat laajat yhtenäiset metsäalueet, van-

haa tai kookasta puustoa kasvavat alueet, suot tai muuten kosteat alueet, pienvedet, kalliot ja 

muita erityisiä maastonmuotoja omaavat alueet. Syksyllä suoritettujen maastokäyntien tavoit-

teena oli tunnistaa alueen luontotyypit riittävällä tarkkuudella arvokkaiden kohteiden määrit-

tämiseksi. Samalla tehtiin muistiinpanoja lajikohtaisten selvitysten kohdentamista varten. 

Osalla kohteista tehtiin maastokäyntejä tarpeen mukaan maastokauden 2018 aikana. Vuonna 

2018 tarkastettiin lisäksi muiden maastokäyntien yhteydessä esiinnousseita kohteita.  

Kohteet määritettiin työssä käytetyn luokittelun kannalta mielekkäällä tarkkuudella. Kunkin koh-

teen rajaus perustuu siihen lakiin tai kriteeristöön, jota se edustaa. Lisäksi rajattiin sellaisia koh-

teita, jotka eivät täytä seuraavassa mainittujen lakien kriteerejä, mutta ovat paikallisesti arvok-

kaita.  

Luontotyyppiselvityksessä huomioidut lait ja kriteeristöt: 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä luetellut luontotyypit: 

1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsi-

köt; 

2. pähkinäpensaslehdot; 

3. tervaleppäkorvet; 

4. luonnontilaiset hiekkarannat; 

5. merenrantaniityt; 

6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit; 

7. katajakedot; 

8. lehdesniityt; sekä 

9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. (Luonnon-

suojelulaki.) 
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Vesilain 11 §:ssä on kielletty luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, 

kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään 

yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen (Vesilaki). 

Metsälain 10 § säädetään monimuotoisuuden turvaamisesta. Seuraavat ominaispiirteet kuvaa-

vat metsäluonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä elinympäristöjä: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 0,5 
hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat veden lä-
heisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto; 

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, eriraken-
teinen puusto ja pensaskasvillisuus; 

b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat erirakenteinen 
puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus; 

c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston vähäinen määrä ja 
vaatelias kasvillisuus; 

d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä 

e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä 
pintavesien pysyvä vaikutus; 

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä luon-
nontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus; 

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luontainen 
vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana; 

5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vähintään 
kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteenomainen muusta 
ympäristöstä poikkeava kasvillisuus; 

6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhi-
kot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. (Metsälaki.) 

Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle eli LAKU-hankeen kriteeristö 

on luotu turvaamaan maakunnallisesti arvokkaita kohteita ja helpottamaan kohteiden arvotta-

mista mm. maankäytön suunnittelussa. LAKU kriteerit jakautuvat yleisiin kriteereihin ja luonto-

tyyppikriteereihin. Luontotyyppikriteerit on muotoiltu niin, että yhden kriteerin täyttyminen 

kohteella riittää maakunnallisen arvon saavuttamiseen. LAKU:n yleisissä- ja yhdistelmäkritee-

reissä huomioidaan kohteita, jotka eivät täytä luontotyyppikriteeriä, mutta ovat kytkeytyneet 

kriteerit täyttävään kohteeseen tai kokonaisuuteen. (Uudenmaan liitto 2012.) 

Luontotyyppikriteeristö on määritelty kullekin LAKU:ssa huomioitavalle luontotyypille erikseen. 

Kriteereissä huomioidaan mm. kohteen kokoon, lahopuuston määrään, luonnontilaan, puuston 

rakenteeseen, luontotyyppiin ja vesitalouteen liittyviä tunnuksia. (Uudenmaan liitto 2012.) 

METSO-ohjelma on metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttämiseen ja 
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metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen keskittyvä suojeluohjelma. METSO-ohjel-

maan hyväksyttävien kohteiden keskeisin valintaperuste on monimuotoisuuden kannalta tär-

keä elinympäristö. Ohjelmassa mukana olevat kohteet ovat: 

1. Lehdot  

2. Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät  

3. Monimuotoisuudelle merkittävät suot  

4. Vesistöjen lähimetsät  

5. Metsäluhdat ja tulvametsät  

6. Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot  

7. Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsäiset elinympäristöt  

8. Harjujen paahdeympäristöt 

9. Puustoiset perinnebiotoopit  

10. Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet (Syrjänen & ym. 2016) 

METSO-kohteiden valinnassa käytettävät valintakriteerit liittyvät elinympäristöjen rakennepiir-

teisiin, kuten puuston rakenteeseen, lahopuustoon ja vesitalouteen, elinympäristöjen kokoon 

ja sijaintiin suhteessa muihin arvokkaisiin alueisiin kuten suojelualueisiin sekä taloudellisiin ja 

sosiokulttuurisiin näkökohtiin. (Syrjänen & ym. 2016) 

2.2. Direktiivilajit 

Luonnonsuojelulain mukaan Euroopan luontodirektiivin liitteessä IV lueteltujen lajien lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja selvitet-

tiin saukon, liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden osalta.  

2.2.1. Saukko 

Saukko (Lutra lutra) kuuluu luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin, jota esiintyy nykyään koko 

Suomessa ja kanta on vahvistumassa myös Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä. Manner-

Suomessa elinympäristöä ovat erilaiset virtavedet ja kesäaikaan myös järvet. Esiintymistä ra-

joittaa etenkin talvisten ruokailupaikkojen esiintyminen. Tällaisia ovat lähinnä virtavesien kos-

kipaikat, jotka pysyvät sulana myös kovilla pakkasilla. Lisääntymispaikan ekologisen toimivuu-

den kannalta juuri talviset saalistusalueet ovat elintärkeitä. Saukon elinpiiriin kuuluu kuitenkin 

kaikenlaisia vesistön osia (mm. järviä ja pieniä puroja) ja elinpiiriin laajuus voi olla useita kym-

meniä kilometrejä pitkä. 

Levähdyspaikat sijaitsevat rantatöyräässä maanalaisessa onkalossa tai rannassa kasvavan kuu-

sen alaoksien alla. Poikasten synnyttämiseen ja kasvattamiseen käytettyjä paikkoja on vaikea 

löytää, mutta ne sijaitsevat samantyyppisissä paikoissa kuin levähtämiseen käytetyt paikat. 

(Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017.) 

Kartoitus suoritettiin ns. lumijälkikartoituksena kevättalvella 2018. Saukon esiintymistä voi-

daan kartoittaa myös sulanmaan aikaan (García-Díaz, P., Arévalo, V. & Lizana, M. 2011), mutta 

lumijälkien perusteella voidaan tehokkaasti havaita lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin oleelli-

sesti liittyvät talviset ruokailualueet (Sulkava, R. 2007, Sulkava, R. & Liukko, U-M. 2007). Selvi-

tysalueen virtaavista vesistön osista etsittiin sulapaikkoja, joiden rannat käveltiin läpi lumijälkiä 

etsien. Jälkiä havainnoitiin jonkin verran myös sulan maan aikaan muiden kartoitusten yhtey-

dessä. Havaitut jäljet merkittiin GPS-tallentimeen. Jos jäljet olivat tarpeeksi tuoreet, ne myös 

mitattiin poikasten erottamiseksi. Lisääntymis- ja levähdyspaikaksi merkittiin sellaiset alueet, 

joilla nähtiin poikasten jälkiä tai havaittiin pesäkoloja. 
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2.2.2. Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja on uusimman 

uhanalaisuustarkastelun mukaan luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Liito-

oravakartoitus suoritettiin helmi-toukokuussa 2018 ja siinä keskityttiin löytämään liito-oravan 

käyttämiä lisääntymis-/levähdyspaikkoja tai sellaiseksi soveltuvia alueita, sekä määrittämään 

liito-oravalle tärkeät yhteystarpeet alueella ja alueen läpi. 

Kartoitus tehtiin ns. papanakartoituksena, jossa liito-oravalle soveltuvilta alueilta etsittiin ulos-

tepapanoita. Etsintää suoritettiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhteydessä havaittu-

jen liito-oravalle mahdollisesti soveltuvilla alueilla, sekä ilmakuvaperusteisesti valituilla alueilla. 

Tarkastettaviksi kohteiksi valittiin myös vanhat havaintopaikat. Papanoita etsittiin etenkin 

suurten kuusten ja haapojen tyviltä, mutta myös muita puita tarkastettiin. Lisäksi havainnoitiin 

kolopuita, risupesiä ja pönttöjä mahdollisten lisääntymispaikkojen paikantamiseksi. 

2.2.3. Viitasammakko 

Viitasammakko (Rana arvalis) kuuluu luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin. Sen lisääntymispai-

kat sijaitsevat yleensä rehevissä järven tai meren lahdissa rannan tuntumassa, tulvaniityillä ja 

soilla. Kuivuvia painanteita tai ojanpohjia se ei ilmeisesti hyödynnä, vaan näissä esiintyvät sam-

makot ovat yleensä tavallisia eli ruskosammakoita (Rana temporaria). Viitasammakkokartoitus 

suoritettiin keväällä, koska lajin havaitseminen ja tunnistaminen on helpointa tehdä kutuään-

telyn perusteella. Viitasammakon kutuaika on yleensä melko lyhyt ja se ajoittuu ainakin osit-

tain veden lämpötilan mukaan. Paras kartoitusajankohta vaihtelee siten vuosittain. (Elmberg 

2008, viitattu teoksessa Jokinen 2012). 

Viitasammakoiden kutuääntelyä tarkkailtiin yhteensä 27 kohteessa, jotka muodostivat 12 erik-

seen arvioitua kohdetta. Esimerkiksi Kanniston golfkentän useat pienet vesistöt arvioitiin yh-

tenä esiintymänä. Tarkkailupäivät sijoittuivat toukokuun alkupuoliskolle (9.5, 10.5., 15.5.). 

Kuuntelua suoritettiin 1-2 kertaa riippuen siitä, kuinka potentiaalisena kohdetta pidettiin. Äkki-

syvät ja vesikasvittomat rannat eivät sovellu viitasammakon lisääntymispaikaksi. Samoin pieniä 

lampia, joissa havaittiin kaloja ei tarkastettu toistamiseen. 

Vaikka viitasammakot voivat olla äänessä lähes mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ääntely 

on selvimmin kuultavissa iltahämärissä ja öisin, jolloin myös taustamelu on alhaisella tasolla 

(Jokinen 2012, Ruuth 2017). Ilmeisesti viitasammakot voivat äännellä läpi koko aktiivisen kau-

den, joskin vain hyvin lyhyen ajan auringon laskun aikaan (Ruuth 2017). Tässä selvityksessä 

kuuntelua suoritettiin auringonlaskun tietämillä ja joidenkin kohteiden osalta myös aamulla 

lintulaskennan yhteydessä.  

Tarkastusajankohdan vedenlämpötila mitattiin lämpömittarin rikkoutumisen vuoksi vain osasta 

kohteista. Myös veden happamuus mitattiin suurpiirteisesti liuskatestin avulla muutamissa 

kohteissa erityisen happaman tai emäksisen arvon havaitsemiseksi. Äärimmäiset happamuus-

arvot ovat haitallisia erityisesti kudulle ja toukkavaiheille. 

Vesistöjen soveltuvuutta viitasammakolle arvioitiin liitteessä 1 esitetyn taulukon avulla. 
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2.2.4. Linnusto 

Alueen pesimälinnustoa ja linnustollisesti arvokkaita alueita kartoitettiin sovellettuna kartoi-

tuslaskentana (Koskimies & Väisänen 1998). Selvityksessä kiinnitettiin huomiota etenkin lintu-

direktiivissä mainittujen lajien havaitsemiseen ja tiettyihin erityisesti suojeltuihin lajeihin ja näi-

den lajien suosimiin elinympäristöihin. 

Koko selvitysaluetta ei kartoitettu, vaan kartoitettaviksi kohteiksi valittiin kasvillisuus- ja luon-

totyyppiselvityksen tulosten perusteella linnustollisesti mahdollisesti arvokkaita alueita ja alu-

eita, joille lintuselvityksen tulokset saattavat tuoda lisäarvoa, vaikka ns. lakikohteita ei havait-

taisikaan. Linnustollisesti arvokkaita alueita voivat olla esimerkiksi laajat kosteikkoalueet, van-

hat metsät ja muut laajat yhtenäiset metsäalueet. Esitöissä alueelta etsittiin mm. laajoja lehto-

alueita sekä alueen iäkkäimpiä ja laajoja yhtenäisiä metsäkuvioita. Suojelualueet jätettiin tar-

kastelun ulkopuolelle. Tärkeimpinä pidetyistä lajeista havaintoja kirjattiin ylös myös muualta 

koko selvitysalueelta muiden kartoituskäyntien yhteydessä.  

Valittujen alueiden pesimälinnustoa kartoitettiin kulkemalla koko valittu alue läpi kahdesta kol-

meen kertaa, minkä katsottiin riittävän kaavataso ja vallitsevat luonnonolot huomioiden. Varsi-

naisia kartoituslinjoja ei käytetty. Pesiväksi tulkittiin laulava, varoitteleva tai poikasille ruokaa 

kantava aikuinen lintu. Myös pesä tai pienet poikaset tulkittiin alueella tapahtuneeksi pesin-

näksi. Kaikkien lajien tarkkaa parimäärä ei pyritty selvittämään, vaan huomio kiinnitettiin alueen 

arvoon ja muutosherkkyyteen huomionarvoisten lajien osalta. 

Linnustoa selvitettiin keväällä 2018 yhteensä kahdeksana aamuna (9.5., 10.5., 29.5., 30.5., 10.6., 

13.6., 14.6. ja 22.6.). 

2.2.5. Lepakot 

Suomessa on havaittu 13 lepakkolajia, jotka kaikki kuuluvat luontodirektiivin liitteeseen IV. Suo-

messa yleisiä ja laajalti havaittuja ja lisääntyviä lajeja ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), 

viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii), vesisiippa (Myotis daubentonii) 

ja korvayökkö (Plecotus auritus). Lajeista uhanalaisia ovat vaarantunut (VU) pikkulepakko (Pi-

pistrellus nathusii), sekä erittäin uhanalainen (EN) ripsisiippa (Myotis nattereri), joka on lisäksi 

erityisesti suojeltu laji. (Hyvärinen ym. 2019.) Lampisiippa (Myotis dasycneme) mainitaan luon-

todirektiivin liitteessä II, jossa luetellaan ns. Natura 2000-lajit. Myös isolepakkoja (Nyctalus noc-

tula) ja kimolepakkoja (Vespertilio murinus) havaitaan Suomessa säännöllisesti. Satunnaisemmin 

tavattavia lajeja ovat kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus), vaivaislepakko (Pipistrellus pi-

pistrellus) ja etelänlepakko (Eptesicus serotinus). 

Suomi on hyväksynyt myös Euroopan lepakoiden suojelua koskevan sopimuksen (EUROBATS), 

joka edellyttää jäsenmaitaan nimeämään ja suojelemaan lepakoiden suojelutilanteen kannalta 

tärkeitä paikkoja ja ruokailualueita (943/1999). Tärkeänä ruokailualueena voidaan pitää aluetta, 

jolla esiintyy lukumääräisesti ja/tai lajistollisesti paljon lepakoita. Yksiselitteistä määritelmää 

Suomen oloihin ei kuitenkaan vielä ole olemassa ja alueiden arvottaminen tukeutuu voimak-

kaasti kartoittajan kokemukseen paikan luonteesta. Tärkeät siirtymäreitit johtavat tyypillisesti 

lisääntymisyhdyskunnista ympäröiville metsäalueille ja ne ovat oleellisia lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen ekologisen toimivuuden kannalta. 

Lepakkoselvityksen tarkoitus oli paikallistaa lepakoiden käyttämiä lisääntymis-/levähdyspaik-

koja yleisökyselyn avulla ja kohdentaa vastausten perusteella maastokäynnit yhdyskuntien lä-

helle. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen selvittäminen laajalta alueelta on aikaa vievää ja yleisön 
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havainnot ovat siten hyvin arvokkaita. Lisääntymispaikkojen löytämistä helpottamaan selvitys-

alueelta valittiin potentiaalisia alueita, joiden postilaatikoihin jaetulla kyselylomakkeella pyydet-

tiin havaintoja lepakoista. Havainnot oli mahdollista ilmoittaa myös internetissä. Kyselylomak-

keita jaettiin Kotkakorventielle, Kallolantielle, Mikkolantielle, Sälinkääntielle, Vuotavantielle, Pa-

loniementielle ja Niittymäentielle. 

Yleisökyselyn perusteella viitteitä lepakkoyhdyskunnista saatiin ainoastaan kahdesta kohteesta, 

joten tarkastuskohteita valittiin muin perustein tukemaan luontotyyppiselvityksen tuloksia lin-

nustoselvityksen tapaan. Vaikka lepakkohavainnot yksinään eivät johtaisi maankäytön ohjaus-

tarpeeseen, saattaa eri lajiryhmien tavallisetkin havainnot kerrostuessaan nostaa kohteen ar-

voa. Kohteita valittiin ensi sijassa alueilta, joille oli suunniteltu rakentamista ja soveltuivat met-

sän laadun perusteella lepakoiden ruokailualueeksi. 

Lepakoiden havainnointi maastossa tapahtui lepakoiden käyttämiä ultraääniä havainnoiden. 

Ultraäänet muunnettiin ihmisen kuuloalueelle tarkoitukseen soveltuvalla laitteella (Pettersson 

D500x). Oletetulla ruokailualueella kuljettiin rauhallisesti kävellen ja havaintojen perusteella ar-

vioitiin paikalla ruokailevien lepakoiden määrää ja lajistoa. Aktiivisen havainnoinnin lisäksi käy-

tettiin ultraääniä tallentavaa laitetta, jonka avulla voitiin havainnoida yhtäjaksoisesti pidempi 

jakso yhtä pistettä. Tallenninta käytettiin aktiivikartoituksen yhteydessä samoina öinä ja alueilla 

kuin aktiivikartoitusta. 

Siirtymät alueella suoritettiin autolla ja lepakoita havainnoitiin myös siirtymien ajan. Tiestöä pit-

kin tapahtuva inventointi soveltuu lähinnä pohjanlepakon havaitsemiseen, mutta saattaa par-

haimmillaan antaa viitteitä lisääntymisyhdyskunnan läheisyydestä. Tärkeiden ruokailualueiden 

kartoittamiseen menetelmä ei sovellu. 

Ruokailualueiden kartoittaminen suoritettiin auringon laskun ja nousun väliin ajoittuvilla käyn-

tikerroilla (30.5., 5.6., 14.6., 11.7., 16.7.) Kartoitusyöt olivat tyyniä tai lähes tyyniä, sateettomia 

ja tarpeeksi lämpimiä lepakoiden aktiivisuuden kannalta (yli kuusi astetta). Alueiden arvottami-

sessa käytettiin lepakkoselvityksiin vakiintunutta Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen luo-

maa kolmeportaista luokitusta, jossa luokkaan I luetaan kuuluvaksi lakikohteet (lisääntymis- ja 

levähdyspakat), luokkaan II tärkeät ruokailualueet (EUROBAT) ja luokkaan III muut lepakkoalu-

eet (SLY). 

2.3. Kohteiden arvottaminen 

Kohteet luokiteltiin Södermanin (2003) mukaan seuraavasti. 

Luokka A Kansainvälisesti arvokkaat alueet: Natura-alueet, IBA-alueet ja Ramsar-alueet. 

Luokka B Kansallisesti arvokkaat alueet: Valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet tai suoje-
luohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, joita ovat esimerkiksi soidensuojelualueet, lehtojensuo-
jelualueet ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat kohteet. Kohteet, joilla on luonnon-
suojelulain tai vesilain luontotyyppejä. Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymis-
paikat. 

Luokka C Maakunnallisesti arvokkaat alueet: Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnalli-
sesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Maakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja 
maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. 

Luokka D Paikallisesti arvokkaat alueet: Kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympä-
ristöjä. Paikallisesti uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymispaikat. Muut paikallisesti har-
vinaiset ja edustavat kohteet. 
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Luokka E Muu: Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä alueita, esimerkiksi 
laajat yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät tai uhanalaisten lajien kan-
nalta tärkeät korvaavat paahdeympäristöt (mm. hiekkakuopat, tie- ja rataleikkaukset). 

Kohteet luokitteluineen on esitetty taulukossa 1 ja kuvattu kartalla (kuva 3). 

 

 
Kuva 2. Selvitysalueen rajautuminen Mäntsälän maarekisterikyliin. 

3. Tulokset 

3.1. Alueen yleiskuvaus 

Pohjoisrajaltaan alue rajoittuu Soukkion, Sälinkään, Kaukalammin ja Hautjärven maarekisteri-

kyliin. Etelässä ja idässä selvitysalueeseen kuuluu osia Hirvihaaran, Nummisen, Herman Onki-

maan ja Sääksjärven maarekisterikylistä (kuva 2). Selvitysalueen kokonaispinta-ala on noin 73 

km2, josta noin 10 km2 kuuluu Mäntsälän keskustan taajaan rakennettuun alueeseen. Alueella 

on peltoja noin 15 km2. Alueen vallitsevat kasvupaikkatyypit ovat tuore kangas ja lehtomainen 

kangas (Metla VMI 2009, 2011, 2013, 2015). Aluetta halkoo lounais-koillis suuntaiset moottori-

tie ja junarata. 

Suurimmat virtaavat vesistöt ovat Mäntsälänjoki ja Hirvihaaranjoki. Mäntsälänjokeen laskevat 

Lietonoja ja Omitto-oja. Hirvihaaranjokeen laskee Kylänoja. Suurimmat seisovan veden kohteet 

ovat Isovuotava, Vähävuotava ja Tuhtijärvi, sekä Ahvenlammi ja Isolammi.  

Alueella sijaitsee yhdeksän laajempaa suoaluetta: Terrisuo, Majurinsuo, Latosuo, Sydänsuo, 

Isosuo, Marjalansuo, Viitasuo, Lamminsuo ja Isonlamminsuo. Myös osia Kailaissuosta ja Koto-

järven suoalueesta kuuluu selvitysalueeseen. Näiden lisäksi alueella on lukuisia pienempiä suo-

alueita. Suurin osa alueen soista on ojitettu kokonaan tai osittain.  
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Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita geologisia muodostumia kuten kallioalu-

eita tai moreenimuodostumia (Syke). 

Selvitysalueella sijaitsee kuusi luonnonsuojelualuetta: 

- Takalan metsä luonnonsuojelualue, 3,6 ha, 2001 

- Hilkka ja Antti Seppälän aarnimetsä, 3,2 ha,2006 

- Sinin ja Paulin Aarnimetsä, 10,6 ha, 2016 

- Rauhamäki, 1 ha, 2013 

- Järvelän luonnonsuojelualue, 5 ha, 2018 

- Kataviston luonnonsuojelualue, 2018 

Lisäksi selvitysalueella sijaitsee luonnonmuistomerkkeinä rauhoitetut Mäntsälän mänty ja Jur-

valan männyt (9 kpl). 

Havaittujen luontokohteiden sijainti selvitysalueella ja osa-alueiden rajaukset on esitetty ku-

vassa 3. Kohteiden tarkempi rajaus on esitetty kohdekuvausten yhteydessä. 

3.2. Arvokohteet 

Arvokohteet on lueteltu taulukossa 1 ja esitetty kuvan 3 kartassa. 

Selvitysalueella ei sijaitse kansainvälisesti arvokkaita kohteita. Alueen länsireunaan rajoittuu 

kuitenkin Kotojärven-Isosuon Natura-alue (FI0100058) ja alueen itäreunaan Metsäkulman Na-

tura-alue (FI0100094), joiden luonnonoloihin selvitysalueella tapahtuvalla toiminnalla saattaa 

olla vaikutuksia. 

Kansallisesti arvokkaita kohteita selvitysalueella todettiin 17, joista kolme on luonnonsuojelu-

alueita. Kansallisesti arvokkaiksi arvioitiin myös vesilainmukaiset seitsemän virtavesikohdetta, 

kaksi lähdettä, sekä vesilain mukainen lähdekorpi Veturinkorpi ja Koivulan lampi. Loput neljä 

kohdetta on luokiteltu kansallisesti arvokkaiksi direktiivilajin esiintymisen vuoksi.  

Maakunnallisesti arvokkaita kohteita rajattiin seitsemän, joista kaksi on luonnonsuojelualueita, 

kolme laajempaa LAKU-kriteerit täyttävää suoaluetta, sekä lisäksi Lukkokosken alue ympä-

röivine metsineen ja Omitto-ojan luonnontilaisen kaltainen osuus. 

Paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi arvioitiin 12 kohdetta, joista valtaosa on metsälain kriteerit 

täyttäviä suoalueita. Lisäksi kohteisiin kuuluu yksi luonnonsuojelualue, luonnonmuistomerk-

keinä rauhoitetut männyt, lehto ja kallioalue. 

Muihin kohteisiin lukeutuu kohteita, jotka ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle, 

mutta eivät jostain syystä täytä lakikriteerejä. Kohteiden joukossa on sellaisia, jotka täyttävät 

METSO-valintaperusteet, yleisimmin lahopuuston määrän osalta. 

Kaiken kaikkiaan METSO I -luokan kohteita määritettiin 14 kappaletta ja METSO II -luokan koh-

teita viisi. LAKU-kriteerit täyttäviä kohteita havaittiin yhteensä 12 kappaletta. 
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Kuva 3. Osa-aluerajaukset ja arvokkaiden kohteiden sijainti selvitysalueella.  
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Kohde Nimi Lakikohde LAKU / 
METSO 

Södermanin 
luokitus 

Pinta-ala 

1 Koivulan lampi VL ja ML 
 

B 3,4 

3 Veturin korpi VL ja ML LAKU, METSO I B 3,5 

4 Noro VL ja ML 
 

B 0,1 

12 Hilkka ja Antti Seppälän Aarni-
metsä ja liito-orava kohde 

LUO ja Dir. 
IV 

LAKU, METSO I B 3,0 

13 Sudentarhanmäen lähde VL ja ML 
 

B 0,2 

14 Noro VL 
 

B 0,3 

25 Takalan metsä LUO LAKU, METSO I B 3,4 

26 Noro VL ja ML 
 

B 0,2 

32 Rauhanmäki LUO LAKU, METSO I B 1,0 

33 Humalistonmäen lähde VL ja ML 
 

B 0,1 

34 Kotkakorven noro VL ja ML 
 

B 0,2 

40 Lietonoja VL ja ML LAKU, METSO 
II 

B 2,6 

41 Mustamäen noro ja lähimetsä VL ja ML METSO I B 2,7 

49 Hirvihaaran saukko Dir. IV  B  

50 Mäntsäläjoen saukko Dir. IV  B  

51 Humalistonmäen alueen liito-
orava 

Dir. IV  B  

52 Pietilän asuinalueen pohjoispuo-
len liito-orava 

Dir. IV  B  

6 Lukkokoski 
 

LAKU, METSO I C 8,1 

15 Sinin ja Paulin Aarnimetsä LUO LAKU, METSO I C 9,3 

16 Järvelän luonnonsuojelualue LUO LAKU C 4,9 

17 Kotojärvensuo 
 

LAKU C 6,5 

18 Kailaissuo ML LAKU C 4,9 

27 Omitto-oja 
 

LAKU  C 6,5 

42 Kartanonsuo ML LAKU C 7,0 

5 Pienialainen suo ML 
 

D 0,3 

19 Lamminsuon neva ML 
 

D 0,4 

20 Eerolan suo ML 
 

D 0,2 

21 Mäntsälän mänty LM  D  

28 Rauhalan metsä 
 

METSO I D 2,2 

29 Koiviston lehto ML 
 

D 1,9 

30 Marjalansuon neva ML 
 

D 0,3 

35 Korttiankallio ML METSO I D 1,6 

36 Pahnakiven korpi ML 
 

D 0,9 

38 Kataviston luonnonsuojelualue LUO 
 

D 0,8 

43 Puirojantien suo ML METSO I D 2,2 

44 Jurvalan männyt ML  D  

2 Puolimatkanmäen muinaisranta 
  

E 1,7 

7 Hirvihaarankoski 
  

E 1,4 

8 Veturin metsä 
 

METSO I E 2,7 

9 Lahopuustoinen kangasmetsä 
 

METSO I E 2,0 
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10 Lahopuustoinen kangasmetsä 
 

METSO II E 1,4 

11 Pienialainen suo 
  

E 0,2 

22 NIkunsaari 
 

METSO II E 2,2 

23 Letkunsuo 
  

E 7,9 

24 Ojitettu suo 
  

E 10,7 

31 Maanalainen noro 
  

E 0,3 

37 Lahopuustoinen kangasmetsä 
 

METSO II E 4,6 

39 Mäkelän metsä 
 

METSO I E 0,8 

45 Kartanon metsä 
 

METSO II E 2,9 

46 Meijerinpellon metsä 
 

METSO I E 3,9 

47 Korpialue 
 

METSO II E 5,1 

48 Pirunkallio 
  

E 0,5 

 

Taulukko 1. Arvokkaiden kohteiden luokittelu Södermanin (2003) mukaan. Sisältää luontotyyppikohteet, 

liito-orava- ja saukkoesiintymät. Lakikohde; VL = Vesilaki, ML = Metsälaki, LUO = luonnonsuojelualue, LM 

= luonnonmuistomerkki, Dir. IV = Direktiivin IV-liitteen lajin esiintymisalue. 

Raportin kohdekuvauksiin liittyvissä kartoissa käytetään seuraavia merkintöjä: 

 

3.3. Luontotyyppikohteiden kuvaukset osa-alueittain 

3.3.1. Osa-alue 1 Mattila 

Osa-alue sijoittuu selvitysalueen kaakkoisosaan (kuva3). Sen itäosat ovat metsäisiä ja länsiosaa 

halkovat pellot ja Mäntsälänjoki. Mäntsälänjoessa on tällä kohtaa Myllypato ja Myllylampi. 

Vanhan Kanniston golfkentän kohdalla on koskimainen pohjapato. Alueella on haja-asutusta 

teiden varsilla ja eteläosassa maanottoalue. Alueen metsät ovat tehokkaassa metsätalouskäy-

tössä ja valtaosaltaan nuorta tai kasvatusikäistä puustoa. Alueen ainoa laajempi suoalue on oji-

tettu Terrinsuo. 

Kohde 1. Koivulan lampi 

Vesilain ja metsälain mukainen luonnontilaisen kaltainen lampi lähiympäristöinen. 3,4 ha. Kan-

sallisesti arvokas alue. Kuva 4. 

Pääosin selvitysalueen ulkopuolelle jäävä luonnontilaisen kaltainen lampi, jonka koko on noin 

0,4 ha. Lammesta lähtee etelää kohti laskuoja (jonka luonnontilaisuutta ei arvioitu). Lammella 

on melko leveät nevareunukset ja lammen itäpuolella on pienialainen metsälain kriteerit täyt-

tävä avosuo. Nevareunukset vaihettuvat isovarpurämeeseen, jossa valtapuustona kasvaa män-

tyä. Valuma-alueella on suo, jonka vedet johtuvat lammen itäpuoleiselle avosuolle yksittäistä 
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ojaa pitkin. Lammen valuma-alueella on muutamia hakkuualueita, ja vähän rakennettua alu-

etta. Lampi on vesilainkohteena kansallisesti arvokas alue. Rajaukseen liittyy lammen lähiym-

päristö. 

Kohde 2. Puolimatkanmäen muinaisranta  

1,7 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 5. 

Mäen lännenpuoleinen rinne, jossa muinaisrannan lohkareista rantaviivaa (Enviro 2002). 

 

Kuvat 4 ja 5. Osa-alueen 1 kohteet. Kohde 1 Pääosin selvitysalueen ulkopuolelle jäävä Koivulan lampi ja 

Kohde 2 Puolimatkanmäen muinaisranta. 

3.3.2. Osa-alue 2 Hirvihaara 

Peltojen, metsien ja haja-asutuksen kirjoma osa-alue, jonka lävitse virtaa Hirvihaaranjoki. Hirvi-

haaranjoen hienot kosket, Lukkokoski ja Hirvihaarankoski sekä pohjapadoksi muutettu Huran-

koski sijoittuvat tälle alueelle. Osa-alueelle sijoittuu useita mielenkiintoisia kohteita. 
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Kuva 6. Osa-alueella 2 sijaitsevat kohteet. 

Kohde 3. Veturin korpi,  

Vesilain ja metsälain mukaiset lähteet. Metsälain mukainen ruohokorpi ja metsäkortekorpi. 

METSO I -luokan kohde; vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen ja puuston rakennepiirteil-

tään edustava korpi. LAKU-kohde; lähdekorvet. 3,5 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 7. 

Veturin korpi on lähdevaikutteinen korpialue, jossa on useita pieniä lähteitä. Itäosiltaan kor-

pialue rajautuu Veturin teollisuusalueeseen ja täällä pohjaveden purkauspiste on aivan läjityk-

sen reunassa. Vesi on tällä alueella edelleen hyvin ruskeaa. Kasvillisuustyypit alueella vaihtele-

vat saniais-, mustikka-, metsäkorte-, ja lähdekorven välillä. Kaikki mainitut korpityypit ovat 

koko maassa vaarantuneita ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN) tai vaarantuneita (VU). 

Lähteiköt ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN). Kuvion puusto on luonnontilaisen kal-

taista. Valtapuuna kuviolla kasvaa kuusi. Lisäksi puustossa tavataan mäntyä, raudus- ja hieskoi-

vua, haapaa, tervaleppää ja pihlajia. Lahopuustoa on koko kuvion alueelle hyvin runsaasti. La-

hopuustoa on ollut jo 2002 tehdyn luontoselvityksen (Enviro 2002) aikaan ja sen määrä on to-

dennäköisesti lisääntynyt vuosien varrella. Lahopuujatkumo alueella vaikuttaa hyvältä. Etelässä 

kuvio rajautuu runsaslahopuustoiseen kangasmetsään, jonka kanssa se muodostaa LAKU-yh-

distelmäkohteen ja METSO-kriteerien mukaisen hyvän lahopuukohteen.   

Viereisen Veturin teollisuusalueen rakentaminen on todennäköisesti vaikuttanut jossain mää-

rin alueen vesitalouteen. Siitä huolimatta vesitalous vaikuttaa luonnontiaisen kaltaiselta puula-

jisuhteisiin alueen eriosissa perustuen. Märimmillä osilla kasvaa runsaammin tervaleppää, 

muualla kuusta. Osa korvesta on hiljattain raivattu mahdollista hakkuuta varten. Tämä vaikut-

taa heikentävästi alueen luonnontilaisuuteen. 
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Kuvat 7 ja 8. Vetrurin korpi ja Veturin metsä (kohteet 3 ja 8) sekänoro ja  pienialainen suo(4 ja 5) ja 

METSO-kohteet 9 ja 10 sekä niihin liittyvä pienialainen suo. 

Kohde 4 ja 5 Noro ja pienialainen suo 

Vesilainlain mukainen noro ja Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo ja noro. Kohde 4 0,1 ha 

ja kohde 5 0,3 ha. Kansallisesti arvokas kohde noron (19) osalta, paikallisesti arvokas kohde 

suon (20) osalta. Kuva 8. 

Vanhojen karttojen perusteella suolla ei ole suoritettu turpeennostoa. Suon kasvillisuustyyppi 

on saranevaa. Suo on melko selvärajainen, ja siitä lähtee kapea norouoma kohti kaakkoa ja ju-

narataa. Noro on luonnontilainen, todennäköisesti kausikuiva, mutkitteleva ja hyvin kape-

auomainen. Noro on sisällytetty kohteen rajaukseen ja on vesilainmukaisena kansallisesti arvo-

kas alue.  

Kohde 6. Lukkokoski ympäröivine metsäalueineen 

Kaavan Kirkonkylän OYK 2020 suojelualuevaraus. LAKU-kohde, yhdistelmäkohde joet ja metsät. 

METSO I -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 8,1 ha. Maakunnalli-

sesti arvokas kohde. Kuva 9.  
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Hirvihaaranjoen luonnontilainen kaltainen kivikkoinen koskijakso, jossa on havaittu myös 

saukko. Lukkokoski on joen pisin luonnontilainen koski ja hyvin edustava. Joen itäpuolinen 

metsäalue on melko vanhaa metsää, jossa kasvaa useita järeitä haapoja. Myös länsireunan 

puusto on iäkästä haapa kuusi sekametsää. Kohteella on melko runsaasti lahopuuta. Pääosin 

kohteen kasvillisuustyyppi on tuoretta kangasta. Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat 

on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi. Kosken keskelle jäävillä saarilla on rehevää tuo-

reen ja kostean lehdon kasvillisuutta. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaa-

rantunut (VU) luontotyyppi. Metsä on aiemmin todettu liito-oravan elinympäristöksi, mutta 

vuoden 2018 maastokäynneillä alueelta ei havaittu liito-oravaa.  

Kohde täyttää LAKU-kriteerin ”yli 5 m leveiden jokien, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset 

tai kunnostetut, vähintään 150 m pituiset kosket”. Metsäalue täyttää LAKU-kriteerin” vähin-

tään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttu-

neet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”. 

 

Kuvat 9 ja 10. Luonnontilainen Lukkokoski (6) lähialueen metsineen ja Hirvihaarankoski (7). 
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Kohde 7. Hirvihaarankoski 

1,4 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 10. 

Hirvihaarankoski on luonnontilaisen kaltainen koskiosuus. Sen itärannalla sijaitsee vanha mylly-

rakennus ja myllyä varten padottu jokiosuus. Länsipuoli koskesta on luonnontilaisen kaltaista. 

Koskea on perattu 1989, mutta kyläyhdistyksen mielenosoituksen johdosta perkaus jäi vä-

häiseksi. Alueen ympäristöä hoidetaan, jotta näkymä koskelle säilyisi. Koskialueen rannat ovat 

hoitamattomilta osiltaan pensaikkoiset. Kosken partaalla on 1900-luvun alussa rakennettu kivi-

silta. (Mäntsälä seura 2007) 

Kohde 8. Veturin metsä 

METSO I -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 2,7 ha. Muu huomion-

arvoinen kohde. Kuva 7. 

Tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan metsäalue, jossa puusto on varttunutta ja uudistus-

kypsää. Alueella on melko runsaasti sekä pystyyn kuollutta puustoa, että maalahoa. Alue yhdis-

tettynä viereiseen lähdekorpikuvioon luo arvokkaan kokonaisuuden. Puusto on pääosin kuusi-

valtaista. Sekapuuna kasvaa koivua ja haapaa. Kuvion metsät soveltuvat liito-oravan elinympä-

ristöksi. Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-

tyyppi. Sulkeutuneen latvuskerroksen puusto ei todennäköisesti ole luontaisesti syntynyttä.  

Kohde 9. Lahopuustoinen kangasmetsä 

METSO I-luokan -kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 2 ha. Muu huomion-

arvoinen kohde. Kuva 8. 

Tuoreen kankaan uudistuskypsä kuusikko, jossa melko runsaasti lahopuuta. Lahopuustossa 

myös pitkälle lahonnutta järeää kuusimaapuuta. Puustossa ei vielä ole havaittavissa selkeää 

erirakenteisuutta. Sekapuuna kasvaa pääasiassa koivua ja muutamia haapoja. Kohde muodos-

taa kokonaisuuden viereisen kuvion kanssa (kuvio 24). Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreen 

kankaan metsät on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi. Vaikka kohteella on runsaasti 

lahopuustoa, se ei ole erityisen edustava erirakenteisuuden puuttuessa ja talousmetsätaus-

tansa vuoksi.  

Kohde 10. Lahopuustoinen kangasmetsä 

METSO II -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät tukemaan viereistä 

kohdetta. 1,4 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 8. 

Ojanvierusmetsä, jossa kulkee myös vanha ajoura. Kuviolla on vanhoja kantoja (todella suurien 

puiden kantoja), mutta tämän hetkinen puusto on luonnontilaisen kaltaista. Puustossa on mo-

nilajisuutta ja erirakenteisuutta. Myös lahopuustoa on havaittavissa jonkin verran. Muutamia 

järeitä tuulenkaatamia kuusia ja lisäksi koivupökkelöitä. Puusto muodostuu kuusista, koivuista 

ja haavoista. Kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta lehtolaikuin ja korpisin painantein. 

Vanhalla ajouralla kasvillisuudessa on paikoin niittylajistoa, mm. särmäkuismaa, niittyleinikkiä 

ja nurmitädykettä. Muodostaa kokonaisuuden yhdessä läheisten kohteiden kanssa.  

Kohde 11. Pienialainen suo 

Lähes metsälain kriteerit täyttävä vähäpuustoinen suo. 0,2 ha. Muu huomionarvoinen kohde. 

Kuva 8. 

Ympäri ojitettu pienialainen lyhytkorsi/saraneva, jonka laiteet ovat isovarpurämettä. Ympäri 

menevät ojat ovat kasvamassa umpeen, mutta suoalueelta kohti koillista lähtevä perattu noro 
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on edelleen auki. Ennallistuva kohde, jonka ojituksella pyritty kuivattamaan ympäröivää met-

sää. Ojitusta ei näy vielä 1970 luvulla piirretyssä kartassa. Yhdistettävissä viereisiin METSO-

kohteisiin (9, 10). 

3.3.3. Osa-alue 3 Eerola-Juhola 

Osa-alue on muutamaa peltoa lukuun ottamatta täysin metsäinen. Alueella on useampia oji-

tettuja suoalueita, joista osassa on arvokkaita ojittamattomia osia. Asutusta alueella on hyvin 

vähän. Osa-alueella on yksi luonnonsuojelualue.  

 

Kuva 11. Osa-alueella 3 sijaitsevat kohteet. Kotojärvi-Isosuon Natura-alue esitetty vihreällä viivoituksella. 

Kohde 12.  Hilkka ja Antti Seppälän Aarnimetsä 

Luonnonsuojelualue. LAKU-kohde, yhdistelmäkohde metsät. METSO I -luokan kohde: monimuo-

toisuudelle merkittävät kangasmetsät. 3,0 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 12. 

Lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää kasvillisuustyypiltään oleva vanhan metsän kohde. Val-

tapuuna alueella kasvaa kuusi, jonka lisäksi kasvaa mäntyä, haapaa sekä hies- ja rauduskoivua. 

Puusto on eri-ikäistä ja alueella on runsaasti lahopuuta. (LUO 691. 2006) Alueella havaittiin 

myös liito-oravan papanoita (tarkemmin liito-oravaselvityksen tuloksissa). Varttuneet tuoreet 

kankaat on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi.  
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Kohde ei yksistään täytä LAKU-kriteereitä kokonsa vuoksi, mutta yhdistettynä viereiseen suoje-

lualueeseen (15) LAKU-kriteeri ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen 

kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehti-

puuta yli 5 m³/ha” täyttyy. METSO I -luokan monimuotoisuudelle merkittävien kangasmetsien 

kriteerit täyttyvät. 

Kuva 12. Hilkka ja Antti Seppälän Aarnimetsä (12) ja Sinin ja Paulin Aarnimetsä (15) ovat 

luonnonsuojelualueita. Kohde 20 on pienialainen suo. 

Kohde 13. Sudentarhanmäen lähde 

Vesilain ja metsälain mukainen luonnontilaisen kaltainen lähde ja siitä lähtevä noro. 0,2 ha. 

Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 14. 



Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava -alueen luontoselvitykset 2018 
  23 

Pieni peruskarttaan merkitty lähde, josta lähtee lyhyehkö pian ojaan päätyvä noro (sisältyy ra-

jaukseen) kohti lounasta. Lähdettä ympäröivä puusto on sekapuustoista ja eri-ikäisrakenteista, 

mutta vanha puusto puuttuu. Lähteen reunamat ovat kapealti rahkasammaleiset. Muuta kas-

villisuutta ei kartoitushetkellä ollut havaittavissa. Puro on mahdollisesti perkaamaton, mutta 

päätyy melko pian kaivettuun ojaan. Lähteen kaakkoispuolella kulkee toinen oja melko lähellä 

ja siitä kaivetut maamassat ovat ojan ja lähteen välissä penkereenä. Lähde ei vaikuta erityisen 

edustavalta kasvilajistonsa tai lähiympäristönsä puolesta. Lähteiköt on arvioitu Etelä-Suomessa 

erittäin uhanalaisiksi (EN).  

 

Kuvat 13 ja 14. Sudentarhanmäen lähde (kohde 13.) syysasussa. Lähteeltä virtaava lyhyt noro sisältyy 

lähteen rajaukseen. 

Kohde 14. Noro 

Vesilain luonnontilaisen kaltainen noro. 0,3 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 15.  

Luonnontilaisen kaltainen noro, jonka uoma ei vaikuta peratulta. Uoma on polveileva, mutta ei 

kovin syvään uurtunut ja isommalla vedellä paikoin kostea leveältikin. Ympäröivä metsä on 

varttunutta taimikkoa ja nuorta metsää. Norolle ei ole aikanaan jätetty hakkuissa suojavyöhy-

kettä, näin ollen metsälain kriteerit eivät täyty noron välittömän lähiympäristön osalta. Noroon 

liittyvät haarat ovat kaivettuja. Noron loppuosa vaikuttaa käsitellymmältä, juuri ennen pääty-

mistä kaivettuun ojaan. 
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 Kuva 15. Kohde 14 on luonnontilaisen kaltainen noro. 

Kohde 15. Sinin ja Paulin Aarnimetsä 

Luonnonsuojelualue. LAKU-kohde, metsät. METSO I -luokan kohde: monimuotoisuudelle mer-

kittävät kangasmetsät. 9,3 ha. Maakunnallisesti arvokas kohde. Kuva 12 

METSO-kohteena suojeltu laaja havupuuvaltainen kangasmetsäalue. Puustossa kuusen lisäksi 

mm. haapaa ja mäntyä. Alue on suojeltu luonnonmonimuotoisuuden säilyttämiseksi.  

(UUDELY/14418/2016.) 

Kohteella on runsaasti lahopuustoa, mutta osalla kohdetta se on melko pieniläpimittaista. 

Puusto on kohteella luonnontilaisen kaltaista. Erirakenteisuutta on selvästi havaittavissa. 

Kohde täyttää osalta aluetta LAKU-kriteerin ” vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luon-

nontilaisen kaltaiset, runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on 

lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”.  

Kohde 16. Järvelän luonnonsuojelualue 

Luonnonsuojelualue LAKU-kohde, yhdistelmäkohde metsät. 4,9 ha. Maakunnallisesti arvokas 

kohde. Kuva 16. 

Kotojärvi-Isosuon Natura-alueeseen rajautuva ja kuvion pohjoisosilta alueeseen sisältyvä vart-

tunutta kuusivaltaista metsää kasvava kohde. Metsän ja suon väliin jäävällä vyöhykkeellä on 

lehtipuustoa, jossa kasvaa tervaleppää, hieskoivua ja haapaa. Tervalepät ovat melko kookkaita 

ja myös lahonneita runkoja on muutamia. Kohteella sijaitsee Mäntsälän luonnonsuojeluyhdis-

tyksen ylläpitämä laavu ja kohde onkin suosittua virkistysaluetta. Kohde on suojeltu arvokkaan 

suon reunametsän säästämiseksi. (UUDELY/1338/2018.) 

Kohde on maakunnallisesti arvokas ja täyttää LAKU-kriteerit, sillä se rajautuu Natura-alueeseen 

ja muodostaa yhdistelmätyypin tämän kanssa. 
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Kuva 16. Kotojärven suoalueeseen rajoittuva luonnonsuojelualue (16) ja sitä reunustava Isovarpuräme 

(23). 

Kohde 17. Kotojärvensuo 

LAKU-kohde suot. Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo 6,5 ha. Maakunnallisesti arvokas 

kohde. Kuva 17. 

Suotyypiltään rahkarämettä ja paikoin lyhytkorsirämettä oleva ojittamaton suon osa. Puusto 

erittäin kituliasta mäntyä. Reunoiltaan suo vaihettuu isovarpurämeeseen. Suon koillisosan 

vanha ojitus (kuvio 34) on jossain määrin vaikuttanut kuvion reuna-alueiden vesitalouteen. Ku-

vio liittyy läheisesti Kotojärven Natura-alueeseen.  

Täyttää LAKU:n yhdistelmäkriteerin ” avoimiin soihin, vesistöihin tai pienvesiin suoraan rajau-

tuvat, luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään 

kohtalaiset rämeet”, sillä se liittyy Kotojärvi-Isosuon Natura-alueeseen.  



Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava -alueen luontoselvitykset 2018 
  26 

 

Kuva 17. Kotojärven suohon kuuluva ojittamaton suo-osuus (17) ja sen viereinen ojitettu (24), mutta 

mahdollisesti ennallistamiskelpoinen suo-osuus.. 

Kohde 18. Kailaissuo 

Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. LAKU-kohde suot. 4,9 ha. Maakunnallisesti arvokas 

kohde. Kuva 18. 

Kailaissuon selvitysalueelle ulottuva osa on ojittamatonta lyhytkorsi- ja rahkarämettä. Laiteet 

ovat juolukkavaltaista isovarpurämettä. Osalla suon reunoista kulkee ojat ja rajauksen ulko-

puolelle jäävä Kailaissuon luoteisosa on kokonaan ojitettua. Ojat ovat todennäköisesti vaikut-

taneet jonkin verran myös ojittamattoman osan vesitalouteen, mutta suo on edelleen vähä-

puustoinen. Keskellä kuviota on hieman korkeapuustoisempi laikku, jossa on metsästystorni. 

Lyhytkorsirämeet on Etelä-Suomessa vaarantunut (VU) kasvillisuustyyppi.  

Täyttää LAKU-kriteerin ” luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan vähän 

muuttuneet, pienialaisia laikkuja tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha) korpi-, sara-, kal-

vakka-, pallosara tai lyhytkorsirämeet”.  
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Kuvat 18 ja 19. Kailaissuon ojittamaton räme (18) ja Nikunsaaren metsä (22) sekä ojitetun Lamminsuon 

keskellä säästynyt pienialainen avosuo. 

Kohde 19. Lamminsuon neva 

Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. 0,4 ha. Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 19. 

Lamminsuo on ojitettua isovarpurämettä, jonka keskiosissa on pienialainen lähes puustoton 

soistunut lampi, jonka kasvillisuustyyppi on lyhytkorsinevaa. Ympäröivän suon ojitukset ovat 

mahdollisesti kuivattaneet myös nevaa, vaikka se keskiosiltaan onkin vielä erittäin märkä, pai-

koin rimpinen.  

Kohde 20. Eerolan suo 

Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. 0,2 ha, Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 12. 

Kasvatusikäisen metsän ympäröimä pienialainen lyhytkorsineva. Kohteella on harjoitettu tur-

peen ottoa todennäköisesti ainakin noin 50 vuotta sitten. Turpeenottoa edeltävissä vanhoissa 

kartoissa paikalla on avosuo. Suo on kehittynyt turpeenoton jälkeen edelleen turvetta muodos-

tavaksi. Aiemmasta käytöstä johtuen suo on melko selvärajainen. Kohteen arvoa lisää rajautu-

minen luonnonsuojelualueeseen. 

Kohde 21. Mäntsälän mänty  

Luonnonmuistomerkki. Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 20. 

Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu kookas mänty, joka on keloutunut. Mänty sijaitsee hak-

kuuaukon keskellä (kansikuva). Tietojen mukaan männyn rauhoitusta ei ole purettu, vaikka 

mänty onkin kuollut.  
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Kuva 20. Luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu keloutunut Mäntsälän mänty. 

Kohde 22. Nikunsaari 

METSO II -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkitykselliset kangasmetsät. 2,2 ha. Muu huo-

mionarvoinen kohde. Kuva 18. 

Ojittamattoman suon läheisyydessä sijaitseva mäennyppylä, jonka puusto on varttunutta ja uu-

distuskypsää. Mäen pohjoisrinteellä kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta ja tuoretta kan-

gasta. Puustossa valtalajina kuusi, jonka lisäksi kasvaa haapaa. Lakialueella puusto on kuusival-

taista ja mänty kasvaa sekapuuna. Etenkin lakialueella on runsaasti lahopuuta. Maakaasulinja 

erottaa kuvion suokuviosta 12. Yhdistäminen ojittamattomaan suokohteeseen nostaa alueen 

arvoa.  

Kohde 23. Letkunsuo 

7,9 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 16. 

Isovarpuräme, joka liittyy suoraan Kotojärvensuon Natura-alueeseen. Suolla ei lakiarvoa, 

mutta vanhat sotien jälkeiset turpeenottoalueet ovat mielenkiintoiset. Turpeen otto näkyy il-

makuvissa ja alueet, joista turvetta on otettu, ovat ennallistuneet puoliavoimiksi ja avoimiksi 

soiksi.  

Kohde 24. Ojitettu suo 

10,7 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 17. 

Mahdollisesti ennallistamiskelpoinen suoalue, jonka eteläosa (kuvio 18) on ojittamatonta. 

Muuttuma on melko karu, joten suokasvillisuutta on vielä runsaasti havaittavissa vanhasta oji-

tuksesta huolimatta. Ojat ovat melko umpeutuneita. Suo jatkuu selvitysalueen ulkopuolelle. 
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3.3.4. Osa-alue 4  

Osa-alue on länsiosiltaan metsäinen ja itäosassa peltojen ja metsien kirjomaa. Pohjoisessa si-

jaitsee maankaatopaikka. Metsät ovat monen ikäisiä ja alueella on muutamia vanhanmetsän 

kohteita. 

 

Kuva 21. Osa-alueella 4 sijaitsevat kohteet. 

Kohde 25. Takalan metsä 

Luonnonsuojelualue. LAKU-kohde. METSO I -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät 

kangasmetsät. 3,4 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 23 

Takalan metsä on kuusivaltaista vanhaa sekametsää, jossa kasvaa eri-ikäistä ja satunnaisesti 

jakautunutta puustoa. Kohteella on järeitä haapoja, joista monet ovat kolopuita. Alueen edus-

tavaan eliölajistoon kuuluvat mm. liito-orava (VU), haapariippusammal (VU) ja raidankeuhkojä-

kälä (NT) (LUO 592. 2001). Liito-oravasta ei tehty havaintoja vuoden 2018 selvityksessä, mutta 

haavanriippusammal ja raidankeuhkojäkälä alueelta havaittiin.  

Kohde täyttää LAKU:n yleisen lajistokriteerin uhanalaisen lajistonsa vuoksi, vaikka se ei täytä 

kriteeriä ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, runsaslehti-

puustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha”. 

METSO I -luokan monimuotoisuudelle merkittävien kangasmetsien kriteerit täyttyvät. 
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Kuva 22, Raidankeuhkojäkälä haavan rungolla Takalan metsän suojelualueella. 

Kohde 26. Noro 

Vesilain ja metsälain luonnontilaisen kaltainen lyhyehkö noro. 0,2 ha. Kansallisesti arvokas 

kohde. Kuva 23.  

Noin 80 m pitkä luonnontilaisen kaltainen noro. Nyt runsaan veden aikaan puromainen, mutta 

ei pysyvää uomaa maastoon muodostanut. Kasvillisuus on kohteella kuitenkin selvästi ympäris-

töstään erottuvaa, ympäristöään rehevämpää ja paikoin saniaisvaltaista. Puusto on talouskäy-

tössä ja hoitotoimia on tehty noron reunoille asti. Nyt puusto on varttunutta ja kasvatusikäistä. 

Vanhoissa kartoissa noro on nähtävissä, mutta uudempiin sitä ei ole enää merkitty. Aluetta on 

kuitenkin ojitettu ja valuma-alueen vedet virtaavat nyt ojia pitkin pohjoiseen. Noro virtaa sen 

sijaan etelään kaivetun ojan pään tuntumasta alkaen. Valuma-alueen ojituksen vuoksi noro ei 

ole erityisen edustava. 
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Kuva 23.Takalanmetsän luonnonsuojelualue (25) ja lyhyehkö noro (26), joka ei näy peruskartalla. 

Kohde 27. Omitto-oja 

LAKU-kohde. Luonnontilaisen kaltainen puro. 6,5 ha. Maakunnallisesti arvokas kohde. Kuva 24. 

Omitto-oja on valtaosaltaan voimakkaasti perattu, mutta kunnostuskelpoinen. Kohteen alu-

eella uoma on luonnontilaisen kaltainen, mutkitteleva ja ympäristöltään puustoinen. Kohde so-

veltuu saukolle, vaikkakin oli talvella 2018 tältä osin jääkannen peittämä. Omitto-ojaa on kun-

nostettu alajuoksultaan vuonna 2013 ja siihen on istutettu taimenta. Rajaukseen on sisällytetty 

kapealti suojavyöhykettä molemmin puolin uomaa niiltä osin, kun uoman rannat ovat luon-

nontilaisen kaltaiset. 

Täyttää LAKU-kriteerin ”perkaamattomat tai peratut, uhanalaisten vesieliöiden leviämiseen ja 

vaelluksiin soveltuvat puro-osuudet, jotka kuuluvat näiden lajien esiintymiä sisältävään virtave-

sijatkumoon”. 
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Kuva 24.Omitto-ojan luonnontilaisen kaltaista uomaa (27) ja sen ympäristössä sijaitseva Koiviston lehto 

(29). Kartassa näkyy myös osa-alueelle 5 sijoittuva Humalistonmäen lähde. 

Kohde 28. Rauhalan metsä 

Metsälain mukainen lehto, METSO I -luokan kohde: vanha lehtimetsä. 2,2 ha Paikallisesti arvo-

kas kohde. Kuva 25. 

Kookasta haapaa kasvava metsikkö, jossa sekapuuna muita lehtipuita ja kuusta. Alueella on 

jonkin verran lahoa, myös lehtipuuta. Kohteella on ollut määräaikaisesti rauhoitettu alue, 

jonka rauhoitussopimus on umpeutunut 2015. Valtaosa kuviosta on lehtoa.  

Kokonsa ja lahopuuston riittämättömyyden vuoksi kohde ei täytä LAKU-kriteereitä. 
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Kuva 25. Vanhaa lehtimetsää kasvava kohde 28 ja Marjalansuon neva (30). 

Kohde 29. Koiviston lehto 

Metsälainmukainen lehtokuvio. Kaavan Kirkonkylän OYK 2020 suojelualuevaraus 1,9 ha. Pai-

kallisesti arvokas kohde. Kuva 24. 

Vuoden 2002 selvityksessä (Enviro 2002) esiintuodusta Koiviston lehtokuvioista on tien pohjoi-

sen puoleinen osa hakattu. Eteläosa kohteesta on edelleen pystyssä. Kohteen lävitse virtaa 

Omitto-oja, jonka uoma on tältä kohtaa luonnontilaisen kaltainen. Omitto-ojan uoma on ero-

tettu kohteen rajauksesta ja rajattu omana kohteenaan (27). Lehtokohteen puustossa on haa-

paa, kuusta, raitaa ja harmaaleppää. Kasvillisuustyypiltään kuvio on rehevää lehtoa. Kohde so-

veltuu liito-oravalle. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-

tyyppi.  

Kokonsa ja lahopuuston riittämättömyyden vuoksi kohde ei täytä LAKU-kriteereitä.  

Kohde 30. Marjalansuon neva 

Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo.  0,3 ha. Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 25 

Lähes ojittamattoman Marjalansuon keskiosissa on pienialainen vähäpuustoinen osio. Koh-

dalta on otettu noin 50 vuotta sitten turvetta, josta johtuen neva on osittain hyvin selvärajai-

nen. Suo on sittemmin ennallistunut. Kuvion kasvillisuustyyppeinä ovat saraneva ja lyhytkorsi-

neva, sekä reunaosilta tupasvilla- ja lyhytkorsiräme. Saraneva, lyhytkorsiräme ja tupasvillaräme 

ovat Etelä-Suomessa vaarantuneiksi luokiteltuja luontotyyppejä. 

Kohde 31. Maanalainen noro.  

0,3 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 26. 

Paikalla on kartan mukaan lähde, mutta maastossa selkeää lähteen purkauspistettä ei löytynyt. 

Yksi purkauspisteen oloinen kohta löytyi hyvin läheltä lähdemerkintää, mutta kyseessä oli 
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maanalaisen noron purkauspiste eikä varsinainen lähde. Noro virtasi rinteestä muutamia kym-

meniä metrejä maan alla. Kohteen puusto on nuorta. On mahdollista, että kohteen ominais-

piirteet ovat muuttuneet metsätaloustoimien seurauksena.  

 

Kuva 26. Peruskarttaan merkityn lähteen kohdalla havaitiin vain maanalainen noro. 

3.3.5. Osa-alue 5 Arola 

Pääosin metsäinen alue, jossa on jonkin verran peltoja. Alueelle sijoittuu selvitysalueen suurin 

järvi Iso-Vuotava. Alueella on myös useita ojitettuja suoalueita. Metsät ovat valtaosaltaan nuo-

ria tai vasta hakattuja. Alueelle sijoittuu kuitenkin muutamia varttuneempia metsäkuvioita. 

 

Kuva 27. Osa-alueella 5 sijaitsevat kohteet. 
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Kohde 32. Rauhanmäki 

Luonnonsuojelualue. LAKU-kohde. METSO I -luokan 

kohde: runsaslahopuustoiset kangasmetsät. 1 ha. Kansal-

lisesti arvokas kohde. Kuva 28. 

Vanhaa sekametsää kasvava kohde, jonka alueella on 

runsaasti järeitä haapoja ja runsaasti lahopuustoa. Kohde 

kuuluu liito-oravan elinympäristöön ja täyttää METSO va-

lintakriteerit runsaslahopuustoisten kangasmetsien 

osalta. (UUDELY/897/07.01/2013.) Kasvillisuustyypiltään 

kohde on lehtomaista kangasta. Haavan lisäksi kohteella 

kasvaa kuusta ja koivua.  

Täyttää LAKU:n yleisen lajistokriteerin liito-oravan esiinty-

misen vuoksi.  

 Kuva 28. Luonnonsuojelualue (32). 

 

Kohde 33. Humalistonmäen lähde  

Vesilain ja metsälain mukainen lähde. 0,1 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 29. 

Humalistonmäellä lähellä Jussinkorventietä sijaitseva lähde, josta lähtee lyhyt noro kohti kaak-

koa. Kohteen rajaukseen sisällytetty noro päätyy pian kaivettuun ojaan. Lähteen ympäristö on 

puustoltaan nuorehkoa eikä ympäristö näiltä osin ole luonnontilaltaan erityisen edustava. Itse 

lähde ja siitä lähtevä noro ovat luonnontilaisen kaltaiset.  

 

Kuvat 29 ja 30.  Humalistonmäen lähde talvella 2018 kuvattuna ja sen sijainti lähellä Jussinkorventietä.  
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Kohde 34. Kotkakorven noro 

Vesilain ja metsälain mukainen luonnontilaisen kaltainen noro. 0,2 ha. Kansallisesti arvokas 

kohde. Kuva 31. 

Luonnontilainen mutkitteleva norouoma. Ympäröivä puusto on lehtipuustoista, melko nuorta 

ja vastikään raivattua. Noron toinen ranta rajoittuu piha-alueeseen, jonka istutukset ovat osin 

hyvin lähellä uomaa. Kohde ei ole ympäristöltään luonnontilainen tai sen kaltainen, eikä näin 

ollen ole metsälainmukaisesti edustava. Vesilainmukaisena kohteena noro on kuitenkin kansal-

lisesti arvokas alue. 

 

Kuva 31. Kohde 34 Kotkankorven luonnontilaisen kaltainen noro 

Kohde 35. Korttiankallio 

Metsälain mukainen kalliokohde. METSO I -luokan kohde: metsäiset kalliot 1,6 ha. Paikallisesti 

arvokas kohde. Kuva 32. 

Korttiankallio on noin 1,5 ha kokoinen kallioalue, jossa kasvaa lähes yksinomaan mäntyä. 

Puusto on eri-ikäistä, vanhimpien mäntyjen ollessa jo kilpikaarnoittumassa. Kuviolla on jonkin 

verran keloja ja lisäksi tuoreempia tuulenkaatoja melko runsaasti. Kasvupaikkatyyppinä vaihte-

levat jäkäläkalliot ja karukkokankaat kosteampine painanteineen, sekä kuivahkon kankaan alu-

eet. Kasvillisuus on niukkaa varpukasvillisuutta, kanervaa ja puolukkaa. Katajaa kasvaa mänty-

jen joukossa. Korttiankallion korkein kohta on 115m merenpinnan yläpuolella. Korttiankallion 

jyrkänne on korkeimmillaan noin 10 metrinen, mutta suuntautuu puoliympyränä etelää kohti 

ja on aluspuustoltaan käsiteltyä, joten ei täytä metsälain vaatimuksia. Jyrkänteellä on kuitenkin 

mukavasti hyllyjä ja niillä kasvaa kituliaita vanhojakin mäntyjä. Jyrkänne nostaa kallioalueen 

arvoa. Kallioalueen ympäristön metsät ovat kasvatusikäisiä ja vastikään harvennettuja. Varttu-

neet kuivat kankaat on luokiteltu vaarantuneeksi luontotyypiksi. 
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Kuva 32. Näyttävä jyrkänne ja kalliokohde 35. 

Kohde 36. Pahnakiven korpi 

Metsälainmukainen korpi. 0,9 ha Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 33. 

Rinteen alaosissa on harmaaleppää ja tervaleppää kasvava korpialue, josta osasta on poistettu 

tervaleppää lukuun ottamatta muut puut. Hakkaamattomalla osalla kasvaa lisäksi kuusta, haa-

paa ja koivua. Kohde soveltuu hyvin liito-oravalle. Kohteen puusto ei ole erityisen edustava eri-

ikäisrakenteen ja lahopuuston puutteen vuoksi. Rinteen yläosissa on aikanaan patoutunut oja. 

jonka vedet valuvat korpeen. 

 

Kuvat 33 ja 34. Pahnakiven korpi (kohde 36.) ja METSO II -luokan lahopuustoinen kangasmetsä (37). 
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Kohde 37. Lahopuustoinen kangasmetsä 

METSO II -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 4,6 ha. Muu huomi-

onarvoinen kohde. Kuva 34. 

Peltojen väliin jäävä metsäalue, jossa runsaasti järeää kuusta ja haapaa. Osa metsästä hieman 

pienempää ja aukkoisempaa. Kuviolla on paikoin melko runsaasti lahoa. Kasvillisuustyyppi vaih-

telee lehtomaisen kankaan ja tuoreen kankaan välillä, mutta kuviolla on myös lehtomaisuutta. 

Kuvion pinta-ala ei aivan täytä LAKU:n 5 ha vaatimusta runsaslehtipuustoisille varttuneille tai 

vanhemmille metsille, jossa lahoa lehtipuuta on vähintään 5m3/ha. 

3.3.6. Osa-alue 6 Valkamanpelto 

Osa-aluetta hallitsevat laajat pellot. Metsäalueet ovat peltojen keskellä sijaitsevia ja saareke-

maisia. Lisäksi alueelle sijoittuu laajahko ojitettu Majurinsuo. Metsät ovat pääosin tehokkaassa 

metsätalouskäytössä ja suuri osa on hakattu lähivuosina. Silti alueelle sijoittuu muutamia van-

hemman metsän alueita, joissa on runsaasti lahopuuta. 

 

Kuva 35. Osa-alueella 6 ja 7 sijaitsevat kohteet. 
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Kohde 38. Kataviston luonnonsuojelualue 

Luonnonsuojelualue. 0,8 ha. Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 36. 

Kapea pellon reunaan sijoittuva kohde, jossa kasvaa hyvin järeiden kuusien lisäksi haapaa, koi-

vua ja nuorempaa kuusta. Kohteella sijaitsee itään laskeva rinne ja jyrkänne, joka karttatarkas-

telun perusteella on lähes 10 metriä korkea. Kasvillisuudeltaan kohde on rinteestä ja jyrkän-

teen alta lehtomaista kangasta. Kallioalueella on runsaasti keloja, vanhoja katajia ja lisäksi Kro-

punkiveksi kutsuttu suuri siirtolohkare (UUDELY/9322/2017).  

 

Kuvat 36 ja 37. Kataviston luonnonsuojelualue (kohde 38) ja METSO I -luokkaan kuuluva Mäkelän metsä 

(kohde 39). 

 

Kohde 39. Mäkelän metsä 

METSO I -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 0,8 ha. Muu huomion-

arvoinen kohde. Kuva 37. 

Runsaslahopuustoinen kuusimetsä, jossa myös haapa on hyvin runsas. Puustossa jonkin verran 

eri-ikäisrakenteisuutta. Sekä vanhempaa lahoa, että tuoreempia tuulenkaatoja löytyy run-

saasti. Kohde soveltuu hyvin liito-oravalle. Kuvion kasvillisuustyyppi on lehtomaista kangasta. 

Kohteen lähistöltä on poistettu myrskytuhot, joten kohteen pinta-ala jää melko pieneksi. 

3.3.7. Osa-alue 7 Kirkonkylä  

Osa-alue käsittää Kirkonkylän keskusta-alueen, selvitysalueen tiheimmin asutetut alueet ja näi-

den reunamilla sijaitsevia metsäalueita. Lisäksi alueen eteläosissa on työpaikka ja teollisuusalu-

etta. Mäntsälän joki ja siihen liittyvät sivuhaarat halkovat aluetta. Osa-alueen metsäalueet ovat 

potentiaalisesti korkean kulutuksen alueita virkistyskäyttöpaineen vuoksi. alueella sijaitsee 

vain muutamia peltoja. 
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Kohde 40. Lietonoja 

Vesilain ja metsälain mukainen luonnontilaisen kaltainen noro. LAKU-kohde: virtavedet. METSO 

II -luokan kohde: tulvametsät. 2,9 ha. Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 38. 

Lietonoja on välillä Riihenmäentien eteläpuolinen pelto – Mäntymäentie luonnontilaisen kal-

tainen. Uoma on monimuotoinen, mutta luonnontilaa heikentää osin uoman välittömässä lä-

heisyydessä kulkeva sähkölinja, jonka alta on raivattu puusto ja pensaat pois sekä läheisten 

tonttien pihojen levittäytyminen puron reuna-alueille. Noro on paikoin roskainen, mutta kulu-

tusta ei ole runsaasti tiheän pensaskasvuston vuoksi. Uoman länsipuolella on rajaukseen sisäl-

lytetty tulvavaikutteinen metsäalue, jossa on lähteisyyttä. Kuvion keskiosissa on lähteistä paju-

luhtaa. Lähteiköt ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia (EN). (Mäntsälän kunta 2015.) 

 

Kuva 38. Lietonojan luonnotilaisen kaltaista norouomaa ja sitä ympäröivää tulva- ja lähdevaikutteista 

metsää (kohde 40). 

 

Kohde 41. Mustamäen noro ja lähimetsä 

Vesilain ja metsälain mukainen luonnontilaisenkaltainen noro. METSO I -luokan kohde. 2,7 ha. 

Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 39. 

Norouoma, joka vaikuttaa osin peratulta, mutta osittain on luonnontilaisen kaltainen mutkitte-

leva ja polveileva. Kulkee suositulla ulkoilualueella. Ympäristö on osin kulunut, etenkin kohteen 

itäosista. Ympäröivä lähimetsä on liito-oravalle soveltuvaa varttunutta puustoa, jossa jonkin 

verran eri-ikäisrakennetta. Kohteella kohtalaisesti lahopuustoa, joskin valtaosaltaan pieniläpi-

mittaista. Kohteen rajauksessa on huomioitu kohteen arvo lähivirkistyskohteena keskustan 

tuntumassa.  
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Kuva 39. Mustamäen noro (kohde 41) lahopuustoisine lähimetsineen ja Meijepellon lahopuustoinen 

metsä jolla on korkea virkistysarvo. 

 

Kohde 42. Kartanonsuo 

Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. Kaavan Kirkonkylän OYK 2020 suojelualuevaraus. 

LAKU-kohde: nevat ja rämeet. 7,0 ha. Maakunnallisesti arvokas kohde. Kuva 40. 

Pitkänomainen suo, joka on kehittynyt kallioisten harjanteiden väliin. Suon etelä- ja pohjois-

päässä on purkauspisteet. Pohjoisen purkauspiste sijaitsee suon luoteiskulmassa ja sateisena 

syksynä se virtasi vuolaana alas rinnettä. Eteläpäässä on pato, jonka eteläpuolella on kaksi van-

haa allasta, joita vesikasvit hiljalleen valtaavat. Myös padon pohjoispuolella on ollut allas, joka 

on sittemmin soistunut. Pitkänomaisen suon kasvillisuustyypit vaihtelevat pohjoisosien mi-

nerotrofisesta lyhytkorsinevasta saranevasta (VU) etelän saranevaan ja tupasvillarämeeseen 

(VU). Suota reunustaa kapea ruohokorpi. Patoamisesta huolimatta suo vaikuttaa luonnontilai-

sen kaltaiselta.  

Täyttää LAKU-kriteerin ” luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan vähän 

muuttuneet, pienialaisia laikkuja tai juotteja laajemmat (pinta-ala > noin 2 ha) korpi-, sara-, kal-

vakka-, pallosaratai lyhytkorsirämeet” ja ” luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai ennallis-

tamiskelpoiset kalvakka- tai lettonevat sekä minerotrofiset lyhytkorsinevat”  
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Kuva 40. Kirkonkylän keskusta-alueen lähikohteet Kartanonsuo (42) ja siihen liittyvä Kartanon metsä (45) 

sekä läheinen Pirunkallio (48). 

Kohde 43. Puirojantien suo 

Metsälain mukainen korpi. METSO I -luokan kohde ja LAKU-kohde: korvet 2,2 ha. Maakunnalli-

sesti arvokas kohde. Kuva 41. 

Kapeaan laaksoon kehittynyt korpi, jonka kasvillisuustyypit vaihtelevat lehtokorven (EN), 

heinä- ja ruohokorven (EN) ja ruohoisen sarakorven (EN) välillä. Suon vesitalous on lähes luon-

nontilainen lukuun ottamatta pohjoista haaraa, joka on jätetty rajauksen ulkopuolelle. Kuviolla 

kasvaa paikoin runsaasti tervaleppää. (Enviro 2005.) 

Suo täyttää metsälain korpien kriteerit sekä LAKU-kriteerin ” vähintään noin 2 ha laajuiset, ve-

sitaloudeltaan luonnontilaiset tai vähän muuttuneet korvet” ja METSO I -luokan korville asete-

tun kriteeristön.  
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Kuva 41. METSO ! -luokaan kuuluva Puirojantien suo (43) on mielenkiintoinen korpialue. 

Kohde 44. Jurvalan männyt 

Luonnonmuistomerkki. Paikallisesti arvokas kohde. Kuva 

42. 

Omakotitalon pihapiirissä sijaitsevat kahdeksan mäntyä 

sekä yksi metsäalueella sijaitseva mänty on rauhoitettu 

luonnonmuistomerkkeinä. Suojelupäätöksen mukaan pi-

han kolme suurinta mäntyä ovat kokonsa ja muotonsa 

puolesta suojelun arvoisia. Muut pihan männyt muodos-

tavat näiden kanssa maisemallisesti näyttävän kokonai-

suuden.  Tarkat sijainnit on tiedossa yksittäisestä män-

nystä ja neljästä piha-alueella kasvavasta männystä.  

Kuva 42. Jurvalan yhdeksästä männystä (44) 

viisi, joiden tarkka paikka on tiedossa. 

Kohde 45. Kartanon metsä 

METSO II -luokan kohde: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät. 2,9 ha. Muu huomi-

onarvoinen kohde. Kuva 40. 

Kartanonsuon ja kartanon piha-alueen väliin jäävä metsäalue, jossa kasvaa uudistuskypsää 

kuusta, mäntyä ja haapoja. Kohde soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Kuviolla on arvoa vir-

kistyskäytön suhteen. Kohteelle suositellaan lahopuunmittausta, sillä siellä oli jonkin verran 

tuoreita tuulenkaatoja, ja jo pidempään lahonneita runkoja. Yhdistelmäkohteena Kartanonsuo 

kohteen (42) kanssa METSO-kohteeksi soveltuva.  

Kohde 46. Meijerinpellon metsä 

METSO I -luokan kohde, monimuotoisuudelle arvokkaat kangasmetsät. 3,9 ha. Muu huomion-

arvoinen kohde. Kuva 39. 
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Kuusivaltainen kohde, jonka pohjoisosassa on rajaukseen sisällytetty rämealue. Kohteella on 

runsaasti lahopuuta. Osa kaatuneista rungoista on hyvin järeitä, mutta suurimmalla osalla alu-

etta lahopuu on pieniläpimittaista. Pääosaltaan lahopuu on kuusta, jonkin verran myös ka-

peampaa koivu lahopuuta. Metsätyyppi kuviolla on tuorekangas paikoin lehtomaisen kankaan 

piirteitä. Kohteen pohjois- itäosa on puustoltaan nuorempaa, mutta lahopuuston runsauden 

vuoksi liitetty kohteen rajaukseen. Koko kuviolla kuusi on valtapuuna, jonka lisäksi puustossa 

kasvaa koivua, mäntyä ja jonkin verran haapaa. Kohteen rajauksen laajuudessa on huomioitu 

kohteen arvo lähivirkistykseen aivan keskustan tuntumassa.  

Kohde 47. Korpi alue 

METSO II -luokan kohde. 5,1 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 43. 

Mielenkiintoinen kokonaisuus, joka sijaitsee pohjavesialueella. Kuvion luoteisosassa on hies-

koivuvaltainen korpinen alue, joka vaihettuu laajemmaksi rämealueeksi, jossa pääasiallisena 

kasvillisuustyyppinä on isovarpuräme. Rämeellä on jonkin verran lahopuustoa. Kuvion keski-

osissa on pienialainen erittäin märkä saraneva. Kaakkoisosissa sijaitseva kosteikkolämpäre on 

kuivunut, mahdollisesti viereisen vanhan maanottopaikan vaikutuksesta. Kohde näyttää melko 

vastikään kuivuneelta ja sen pohjalle on nyt taimettunut kuusta. Kosteikkojen väliset alueet 

ovat vaihtelevaa, osin eri-ikäisrakenteista ja uudistuskypsää metsää. Alueella on paikoin run-

saastikin lahopuuta. Soveltuu osiltaan hyvin liito-oravalle. 

 

 

Kuva 43. Kohteella 47 on kolme erilaista pienialaista suoaluetta.  
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Kohde 48. Pirunkallio 

0,5 ha. Muu huomionarvoinen kohde. Kuva 40. 

Pienialainen kallio ja kaakkoon laskeva jyrkänne. Jyrkänteen ja lakialueen puusto luonnontilai-

sen kaltaista. Muutamia kookkaampia katajia ja vanhempia kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Kallion 

laki on melko kulunut ja alueella jonkin verran roskaa. Kuluneisuutensa vuoksi kohde ei täytä 

metsälain kriteerejä.  

3.4. Vieraslajit 

Vieraslajeiksi luetaan ihmisen tahallisesti tai tahattomasti uusille alueille tuomia lajeja. Vierasla-

jeista haitallisiksi määritellään lajit, jotka aiheuttavat taloudellista, sosiaalista, esteettistä tai 

ekologista haittaa ympäristölle tai ihmisille. Lisäksi lajit on luokiteltu haitan vakavuuden sekä 

lajin selviytymis- ja leviämispotentiaalin mukaan. Erityisen haitallisia ovat sellaiset vieraslajit, 

jotka jo esiintyvät Suomessa tai potentiaalisesti ovat leviämässä Suomeen ja joiden kohdalla on 

ryhdyttävä nopeasti erityisen tehokkaisiin toimenpiteisiin leviämisen estämiseksi ja haittojen 

torjumiseksi.  

Suomessa 1.1.2016 voimaan tulleen vieraslajilain (1709/2015) ja vieraslajiasetuksen 

(1725/2015) lisäksi vieraslajeihin liittyen säädetään mm. metsälaissa ja metsästyslaissa. Vieras-

lain 4 § säädetään kiinteistön omistajan velvollisuudesta huolehtia kiinteistöllä esiintyvän unio-

nin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämisestä 

kohtuulisin toimenpitein. Vieraslajiasetuksen liitteissä on lueteltu kansallisesti merkityksellisen 

haitalliset vieraslajit ja EU:n vieraslajiasetuksen liitteenä on unionin luettelo haitallisista vieras-

lajeista.  

Havaitut vieraslajit: 

Vieraslajeja havainnoitiin muun maastotyöskentelyn yhteydessä. Merkittävistä vieraslajeista 

alueella on ilmoitettu olevan jättiputkiryhmän, jättipalsamin ja etelänruttojuuren kasvustoja. 

Syksyllä 2017 maastossa havaittiin vain kaksi sellaista jättipalsamin ja yksi etelänruttojuuren kas-

vusto, jota ei ollut ennestään laji.fi portaalissa. (Suomen Lajitietokeskus/FinBIF) 

Erityisesti virtavesien rannoilla ja läheisyydessä kasvavien vieraskasvilajien esiintymät aiheutta-

vat voimakkaan leviämisriskin. Etenkin jättipalsami leviää vauhdikkaasti vesistöjen rantapen-

koille. Jättiputket ovat ryhmänä haastava, sillä ne aiheuttavat vakavan terveysriskin ihmisille 

polttavien solunesteidensä vuoksi. Tästä syystä asutuksen, koulujen ja päiväkotien läheisyydessä 

olevat esiintymät olisi syytä pyrkiä poistamaan nopealla aikataululla. 

Merkittävimmät havaitut vieraslajiesiintymät ovat Kartanon metsän jättiputkiesiintymä ja Mus-

tamäen jättiputkiesiintymä. Myös joenrantojen jättipalsami esiintymät ovat merkittäviä, sillä 

siementen leviäminen virtaveden avustuksella tehostuu. Jättipalsamikasvustot voivat uhata jo-

enrantojen luontaista kasvillisuutta. Erityisen paljon jättipalsamin taimia oli Lukkokosken ala-

juoksun kapeilla rantaniityillä. 
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Kuva 44. Selvityksen yhteydessä havaitut ja Suomen Lajitietokeskuksen vieraslajihavainnot. 
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3.5. Ekologiset yhteydet 

3.5.1. Johdanto 

Ekologinen verkosto on laajoista luonnon ydinalueista ja niiden välisistä yhteyksistä muodos-

tuva kokonaisuus. Ekologinen verkosto on avainasemassa, kun pyritään turvaamaan luonnon 

monimuotoisuutta. Se mahdollistaa luonnon ekologisen toiminnan mahdollistamalla lajien liik-

kumisen ja levittäytymisen luonnon ydinalueiden välillä.  

Luonnon ydinalueet ovat laajoja, yhtenäisiä pääosin tavanomaisen maa- ja metsätalouden pii-

rissä olevia alueita. Ne ovat merkityksellisiä eläimistölle elinympäristöinä, levähdysalueina ja 

ravinnonlähteinä. Suojelualueet ja mahdollinen uhanalainen lajisto lisää alueiden arvoa, mutta 

ilman näitäkin alueilla on arvoa ns. tavalliselle lajistollemme.  

Ekologiset yhteydet ovat linkkejä luonnon ydinalueiden välillä, ylläpitäen niiden toimintaa 

mahdollistaessaan eläinten liikkumisen niiden välillä. Yhteydet voivat olla vaihtelevan levyisiä 

metsistä ja pelloista muodostuvia ketjuja ja/tai metsäkäytäviä. Mitä leveämpi yhteys on sen 

turvatumpi ja toimivampi se on, kun tavoitellaan sen sopivuutta mahdollisimman monelle la-

jille. Mitä kapeampi yhteys tai mitä häiriöille alttiimpaa alue on, sitä tärkeämpää on määritellä 

yhteyden merkitys ja säilymisen edellytykset.  

Ekologista verkostoa voidaan tarkastella monella eri tasolla valtakunnallisesta tasosta paikalli-

seen. Uudenmaan maakuntakaavassa on määritelty Uudenmaan alueen luonnon ydinalueet ja 

niiden väliset ekologiset yhteydet. Lisäksi on määritelty laajat yhtenäiset metsäalueet, jotka 

ovat pääasiassa metsätalouskäytössä olevia alueita. Uudellamaalla taajamat, tiestö ja raiteet, 

teollisuusalueet ja laajat peltoalueet ovat pirstoneet yhtenäiset metsäalueet vähiin. Maakunta-

kaavan luonnon ydinalueet sisältävät laajat yhtenäiset metsäalueet, mutta ottavat huomioon 

myös muita kuin yhtenäisiä metsäisiä alueita.  

Myös paikallisen tason ekologisella verkostolla on merkitystä eläimistön ruokailu-, lisääntymis-, 

piiloutumisalueina. Lisäksi ne tarjoavat levittäytymis- ja pakomahdollisuuksia rakennettujen 

alueiden poikki. Taajama-alueiden läheisyydessä ekologinen verkosto toimii yhdessä virkistys-

käytössä olevien alueiden kanssa. Paikallisella tasolla verkosto ei ole kaikilta osiltaan kaikille 

lajeille toimiva. Esimerkiksi kapeat puistot ja tienvierustojen viheralueet eivät välttämättä so-

vellu isomman lajiston liikkumisreiteiksi, mutta voivat turvata pienemmälle lajistolle kulkureit-

tejä elinympäristöjen välille tai jopa toimia joidenkin lajien pääasiallisena elinympäristönä. Pai-

kallisen tason yhteydet ovat usein joustavampia ja korvaavan yhteyden löytyminen on mahdol-

lista, mikäli yksi yhteys katkeaa. Kuitenkin selvät yhteyksiä haittaavat esteet kuten moottoritiet 

tai hyvin taajaan rakennetut alueet vieläpä yhdistettyinä laajoihin peltoalueisiin, voivat jättää 

yhteysvaihtoehtojen määrän hyvin vähiin.  

3.5.2. Tulokset 

Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaavatyön yhteydessä ekologiasia yhteyksiä tarkasteltiin Uu-

denmaan maakuntakaavan (vaihe 4.) viheryhteystarpeisiin, luonnon ydinalueisiin ja laajoihin 

metsäalueisiin pohjautuen. Ekologisten yhteyksien tarkastelu suoritettiin pääosin ilmakuva- ja 

karttatarkasteluna. Lisäksi hyödynnettiin maastotöiden yhteydessä tehtyjä havaintoja.  

Yksi maakuntakaavassa määritellyistä laajoista yhtenäisistä metsäalueista yltää selvitysalueen 

puolelle, lisäksi kaksi muuta Mäntsälän kunnan alueelle sijoittuvaa laajaa metsäaluetta ympä-
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röivät Mäntsälän Kirkonkylää.  Selvitysalueen länsiosan metsäalueet kuuluvan maakuntakaa-

van luonnon ydinalueisiin. Alueelle maakuntakaavassa osoitetut tärkeät ekologiset yhteydet 

kulkevat näiden alueiden välillä. 

 

Kuva 45. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa osoitetut viheryhteydet ja laajat yhtenäiset metsäalueet 

ja suojelualueet. 

Mäntsälän kirkonkylän yleiskaavan alueella pohjois-eteläsuunnassa halkova moottoritien ja ju-

naradan yhteisvaikutus asettaa suuret haasteet itä-länsi suuntaisille ekologisille yhteyksille. Itä- 

länsisuuntainen Vt25 ei aseta niin suurta ekologista estettä riista-aitojen puuttuessa ja tien le-

veyden ollessa huomattavasti pienempi. Myös taajama-alueen läpi kulkevat yhteydet ovat tyy-

pillisesti puistojen, tienvarsipuustojen ja kapeiden metsäkaistaleiden, sekä puustoisten asu-

nalueiden varassa. Alueella virtaavat joet ja purot muodostavat kuitenkin vesieliölle ekologisen 

yhteysverkoston, samalla jokivarsien puustot ym. kasvillisuus luovat yhteysmahdollisuuksia 

muullekin lajistolle. 
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Kuva 46. Selvitysalueen ekologiset yhteydet 

Kuvassa 11 on esitettynä ilmakuva- ja karttatarkastelun tulokset alueen ekologisista yhteyk-

sistä. Virtavesistä ekologisiin yhteyksiin on otettu mukaan suurimmat ja vallitsevimmat, jotka 

samalla tarjoavat reunusalueineen ekologisia yhteyksiä tiheämmin rakennetun alueen lävitse. 

Näistä Lietonojassa ja Omitto-ojassa on muutamin paikoin putkituksia. Tämä heikentää virtave-

siyhteyksien käyttökelpoisuutta osalle lajistosta. Vesistöjen ranta-alueet ovat eläinten lisäksi 

ihmisten suosiossa. 

Metsäisiksi yhteyksiksi on osoitettu laajoja yhtenäisiä metsäalueita yhdistävät linjat. Yhteydet 

on osoitettu mahdollisuuksien mukaan katkeamattomille metsäisille alueille, jotta ne hyödyt-

täisivät laaja-alaisesti myös sellaista lajistoa, joka ei ylitä laajempia aukeita alueita. Peltoaluei-

den ylitykseen on hyödynnetty metsäisiä saarekkeita. Moottoritien kanssa risteävät yhteydet 

on pyritty sijoittamaan niin, että isommankin eläimistön (hirvet/kauriit) on mahdollista alittaa 

moottoritie. 
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3.6. Lajistoselvitykset 

3.6.1. Saukko 

Saukon lumijälkiä havaittiin neljällä eri koskialueella (Kuva 48). Hirvihaarassa jälkiä löydettiin 

Hurankoskella, Koskelanmäen kohdalla, Lukkokoskella, sekä aivan Mäntsälänjoen haaran poh-

joispuolella joen ylittävien siltojen luona. Mäntsälänjoessa saukon jättämiä jälkiä nähtiin aino-

astaan Kanniston patojen kohdalla. Mahdollisia poikasen jättämiä jälkiä havaittiin Kanniston 

patojen luona 11.2., mutta ei enää 24.2. jolloin paikalla nähtiin vain vanhoja aikuisen saukon 

jälkiä. Saukon käyttämä pesäkolo löydettiin Hirvihaaran Hurankosken yläpuolelta ja Lukkokos-

kelta. 1990-luvun lopulla havaintoja on tehty Mäntsälänjoesta myös kirkonkylän kohdalta (Olli 

Elo). 

Lisääntymis-/levähdyspaikaksi määritettiin Hirvihaaran sulana pysyvät kohdat ja Mäntsälän-

joen Kanniston patojen ympäristö. Jälkien perusteella selvitysalueella arvioitiin elävän 1-2 eri 

saukkoyksilöä mahdollisine poikasineen. Havaitut lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat 

melko lähellä toisiaan ja saattavat kuulua myös samalle naaraalle. Lisääntymis- ja levähdyspai-

koiksi määritellyt virtavesien osat tulee säästää nykytilassaan myös rantatöyräiden osalta. 

Kohde 49. Hirvihaara 

Kansallisesti arvokas kohde 

Lisääntymis- ja levähdyspaikkaan kuuluvat Hurankoski, Hirvihaarankoski ja Lukkokoski. 

Kohde 50. Mäntsälänjoki 

Kansallisesti arvokas kohde 

Lisääntymis- ja levähdyspaikkaan kuuluvat padottu Myllykoski ja sen alapuoliset Kanniston 

golfkentän kohdalla sijaitsevat koskialueet. 

 

Kuva 47. Hurankoski on yksi monista pohjapadoksi muutetuista Hirvihaaranjoen koskista. Kahdet sau-

konjäljet johtavat sulaan koskeen. 
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Kuva 48. Saukon jälkihavaintopaikat ja lisääntymis-/levähdysalueet. Lissääntymis-/levähdyspaikaksi 

määriteltiin koko se alue, jolla sijaitsi sulana pysyviä vesiä ja havaittiin saukon jälkiä. Mahdollisia saukon 

poikasen jälkiä havaittiin Kanniston golfkentän kohdalla. Saukon käyttämät pesäkolot löydettiin Huran-

koskelta ja Lukkokoskelta. Sulan maan aikaisia jälkiä havaittiin Hirvihaaran alaosissa.  
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Kuva 49. Saukon jälkiä Hirvihaaran rantamudassa. 
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Kuva 50. Selvityksessä läpikäydyt virtavedet, joissa selvitysajankohtana havaittiin sulapaikkoja. Saukon 

jälkiä nähtiin sekä Hirvihaarassa, että Mäntsälänjoessa Kanniston kohdalla. 
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3.6.2. Liito-orava 

Liito-oravan ulostepapanoita havaittiin vanhoilla havaintopaikoilla Humalistonmäellä ja Pietilän 

asuinalueen pohjoispuolella. Muilla vanhoilla havaintopaikoilla ei tässä selvityksessä liito-ora-

vaa havaittu. Vanhat kohteet junaradan varressa Kapulin koillispuolella ja Lukkokoskella vaikut-

tivat autioituneen, mutta kohteet ovat yhä liito-oravalle hyvin soveltuvia ja saavutettavissa, jo-

ten näiden kohteiden tilanne tulee tarkastaa tarvittaessa myöhemmin. 

Liito-orava on havaittu aikaisemmin myös Karjahaan pohjoisosissa ja Ängermänniityn etelä-

puolella, mutta keväällä 2018 kohteista ei löydetty liito-oravan ulostepapanoita. Alueet ovat 

yhä hyvin liito-oravalle soveltuvia. 

Vanha havaintopaikka, Takalanmetsän suojelualue, on erinomaisesti liito-oravalle soveltuva, 

mutta tässä selvityksessä liito-oravaa ei havaittu. Suojelualueita ei tässä työssä selvitetty tark-

kaan, vaan papanoita etsittiin muiden tarkastuskäyntien yhteydessä. 

Selvitysalueen länsirajalla Peltomäen tilan tuntumassa ja tästä vähän pohjoisempana Luoto-

mäen lounaispuolella sijaitsevilla vanhoilla havaintopaikoilla ei tehty liito-oravaan viittaavia ha-

vaintoja. 

Uusi havainto tehtiin Hilkka ja Antti Seppälän aarnialueella ja yksittäinen papanapuu löydettiin 

tästä koilliseen Rajaniityn pohjoispuolella sijaitsevalla keväällä 2018 kaadetulta alueelta. 

Mäntsälän alueella on runsaasti liito-oravalle hyvin tai erinomaisesti soveltuvia kohteita. Ilma-

kuvaperusteisesti ja maastokäyntien havaintoja hyödyntäen valittiin tarkastettavaksi noin sata 

kohdetta, jotka tarkastettiin keväällä 2018. Näistä parhaiten liito-oravalle soveltuvat kohteet 

on esitetty kuvassa 54. Ainakin näiden kohteiden tilanne tulisi tarkastaa uudelleen, jos ko. alu-

eelle suunnitellaan voimakkaasti muuttavaa maankäyttöä. 

Kohde 51. Humalistonmäen alue 

Kansallisesti arvokas kohde 

Humalistonmäen ympäristössä on tehty liito-oravahavaintoja aikaisemmin ainakin 2002 ja 

2010. Liito-oravalle soveliaat kulkuyhteydet ympäröiviin alueisiin kulkevat etelässä Kaurialan 

tilan kautta ja lännessä moottoritien yli tien leveyden ja korkeiden kallioleikkausten vuoksi 

mahdollisesti vain yksittäisistä kohdista. Yhteyksiä pohjoiseen ja itään ei ole. 

Kohde 52. Pietilän asuinalueen pohjoispuoli 

Kansallisesti arvokas kohde  

Alueella on useita erillisiä liito-oravan käyttämiä metsiköitä, joilla on tehty papanalöydöksiä 

myös vuonna 2002 ja 2010. Yhteydet ympäröiviin alueisiin ovat heikot. Pohjoisessa sijaitseville 

elinalueille yhteydet ovat vielä todennäköisesti toimivat, mutta moottoritien ylitys länteen vai-

kuttaa hyvin heikolta. Samoin etelään yhteydet ovat monin paikoin riippuvaisia asuinalueen 

pihapuustosta ja saattavat katketa keskustan kohdalla. Idässä yhteydet katkeavat laajoihin pel-

toaukeisiin. 
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Kuva 51. Humalistonmäen papanapuuhavainnot ja tarkastetut liito-oravalle hyvin soveltuvat kohteet. 

 

Kuva 52. Pietilän asuinalueen pohjoispuolella havaitut papanapuut ja tarkastetut liito-oravalle hyvin so-

veltuvat alueet. 
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Kohde 12. Hilkka ja Antti Seppälän aarnialue 
Kansallisesti arvokas kohde. Kuva 53. 
 
Luonnonsuojelualueelta löydettiin muutamien puiden tyveltä runsaasti papanoita ja siellä si-
jaitsee liito-oravan käyttämä lisääntymis-/levähdyspaikka. Kohteelta on vielä hyvät yhteydet 
ympäröiviin liito-oravalle soveltuviin metsäalueisiin. 
 

 
 
Kuva 53. Hilkka ja Antti Seppälän aarnialueella sijaitseva uusi havaintopaikka sekä Rajaniityn päässä ha-
vaittu yksittäinen papanapuu kuvan vasemmassa yläkulmassa. 
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Kuva 54. Liito-oravan keväällä 2018 asuttamat elinympäristöt ja parhaiten elinympäristöksi soveltuvat 

alueet, joilla ei kuitenkaan havaittu liito-oravaa selvityksen yhteydessä. Elinympäristöksi soveltuviksi ar-

vioitujen alueiden rajaukset ovat suuntaa antavia, eikä niitä tule käyttää maankäytön suunnittelussa sel-

laisenaan. 
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3.6.3. Viitasammakko 

Kartoitusta vaikeutti kevään nopea eteneminen ja etenkin vesistöjen nopea lämpeneminen. 

Kohteet pysyivät jääpeitteisenä pitkään ja heti jäiden lähdön jälkeen sattui aurinkoinen helle-

jakso. Pienillä ja matalilla kohteilla havaittiin, että lämpötila nousi useita asteita jo muutamassa 

päivässä. Esimerkiksi Kanniston golfkentän pienten lampareiden veden lämpötila nousi nope-

asti jäiden lähdön jälkeen jopa yli 15 asteeseen. Tarkastusajankohtana veden lämpötila vaihteli 

eri kohteilla kahdeksan ja 15 asteen välillä. Yleensä viitasammakko kutee yleensä hieman taval-

lisen sammakon jälkeen, mutta keväällä 2018 kutu tapahtui mahdollisesti osittain samaan ai-

kaan. Vesistöjen pH-mittaukset olivat lievästi happamia, mutta ei viitasammakolle sopimatto-

mia.  

Kohteiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kohteen pinta-alaan, matalan veden määrään, 

vesialueen varjoisuuteen, kalastoon, ympäristön laatuun ja kohteen sijaintiin suhteessa muihin 

vesialueisiin. Hyvällä lisääntymispaikalla on laajoja matalia runsaskasvisia vesistön alueita, joita 

rannan puusto ei varjosta. Ympäröivällä alueella tulisi sijaita kosteapohjaisia metsäalueita ja 

kytkeytyneisyyden muihin vesistöihin tulisi olla hyvä. Kytkeytyneisyyttä heikentää etäisyyden 

lisäksi mm. tiestö, pellot ja muut avonaiset ympäristöt sekä rakennetut alueet. 

Viitasammakoista ei tehty havaintoja. Selvityksen yhteydessä tavattiin tavallista sammakkoa 

(Rana temporaria) ja sen kutua ja toukkia, sekä rupikonnaa (Bufo bufo). Viitasammakolle erityi-

sen hyvin soveltuvia lisääntymispaikkoja, eli reheviä ja matalia lahdenpoukamia ei selvitysalu-

eella ole. 

Alueella sijaitsevat luonnonlammet ovat heti rannasta syveneviä, eivätkä siksi sovellu erityisen 

hyvin viitasammakolle. Alueen suurin vesistö, Iso-Vuotavajärvi on rannoiltaan enimmäkseen 

karu ja vähäkasvinen. Osa pienemmistä kaivetuista lampareista voisivat soveltua viitasamma-

kolle, mutta soidintavia yksilöitä tai kutua ei niissäkään havaittu. Myös Mäntsälänjoessa saat-

taisi olla sopivia seisovan veden kohtia, mutta tarkastetuissa kohteissa havaittiin vain rupikon-

nia ja tavallisia sammakoita. 

Tarkastetut kohteet 

1. Ahvenlammilla on osin suorantainen pikkujärvi, joka tarkastettiin 9.5. Lammen ran-

nassa käytiin toistamiseen myös lintukartoitusten yhteydessä, mutta ajankohta oli to-

dennäköisesti jo liian myöhäinen. Rannoilla kasvaa jonkin verran ulpukkaa ja järviruo-

koa, mutta varsinaista vesikasvivyöhykettä ei ole. Kohteen soveltuvuutta viitasamma-

kolle heikentää matalan vesialueen vähyys, sopivien metsäisten elinympäristöjen puut-

tuminen lähiympäristöstä sekä eristyneisyys ympäröivistä vesistöistä. 

2. Ahvenlammin itäpuolella sijaitsevat kolme pientä lampea tarkastettiin 9.5. Ainakin 

kaksi lammista vaikuttaa kaivetuilta. Soveltuvuustarkastelussa arvoa heikensivät mata-

lan vesialueen ja sopivien metsäisten elinympäristöjen vähyys. Lammet ovat myös 

melko varjoisia. 

3. Ahvenlammin kaakkoispuolella sijaitsevat kaksi kaivettua lammikkoa ovat varjoisia ja 

vesikasvittomia. Lammet tarkastettiin 9.5. 

4. Kanniston golfkentän pienet tekolammet tarkastettiin 9.5. ja 10.5. Lammet ovat mata-

lia ja niissä kasvaa runsaasti vesikasveja. Lähinnä Mäntsälänjokea sijaitseva lampi vai-

kutti parhaiten viitasammakolle soveltuvalta, mutta lammessa on kaloja, mikä heiken-

tää lammen soveltuvuutta. Lampien ympäriltä puuttuu metsäiset elinympäristöt. Lam-
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pien haittavaikutuksiksi arvioitiin mahdollinen lannoitus ympäröivillä pelto ja nurmialu-

eilla. Osa lammista saattaa kuivina kesinä myös kuivua heinäkuussa ja voivat toisaalta 

jäätyä talvella pohjaa myöten. 

5. Patosillan pohjoispuolella sijaitsevalla suvantoalueella viitasammakoita kuunneltiin 

10.5. Joen rannat ovat tällä kohtaa laajalti ruovikkoiset ja saattavat soveltua viitasam-

makon lisääntymispaikaksi, mutta yleisesti ottaen virtavedet eivät sovellu viitasamma-

kon lisääntymispaikoiksi. 

6. Kapulin teollisuusalueen kyljessä sijaitseva soistunut Isolampi tarkastettiin 10.5. Lampi 

on lähes kauttaaltaan aurinkoinen, mutta rannan kasvillisuus on vähäistä. Lammen so-

veltuvuutta heikentävät eristyneisyys muista vesistöistä ja matalan vesialueen vähyys. 

7. Eerolan tilan pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee kaksi pientä lampea, jotka tarkastettiin 

15.5. Lammet ovat varjoisia ja rannasta syveneviä. Eristyneisyys muihin vesistöihin hei-

kentää lampien soveltuvuutta viitasammakon lisääntymispaikaksi. 

8. Jurvalan pikkulammet ovat hyvin varjoisia. Lammet ovat kauttaaltaan matalia, mutta 

niissä on kaloja. Viitasammakoita kuunneltiin lammilla 15.5. 

9. Karlsbergin tilan pikkulammet ovat varjoisia ja osin soistuneita. Lammissa ei ole mata-

laa rantavyöhykettä vaan ne syvenevät heti. Läheinen Kartanon suo parantaa kohteen 

laatua. Kokonaissyvyys ei kuitenkaan liene suuri. Lammet tarkastettiin 9.5. ja 29.5. 

10. Viitasammakoita kuunneltiin pistemäisesti Lietonojan suulla Mäntsälän joen hitaasti 

virtaavassa kohdassa 9.5. Rannoilla kasvaa jonkin verran vesikasvillisuutta. 

11. Iso-Vuotava tarkastettiin pistokokein 15.5. Iso-Vuotavalla on runsas kalakanta ja järven 

rannat ovat pääosin vähäkasvisia, mikä lisää etenkin toukkavaiheen saalistuspainetta. 

12. Tuhtijärvi on soistunut ja rannasta heti syvenevä. Viitasammakoita kuunneltiin 15.5. 

Järvellä harrastetaan jäljistä päätellen säännöllisesti virkistyskalastusta. Runsas kala-

kanta heikentää viitasammakon mahdollisuuksia lisääntyä kohteessa. 

Arviointitaulukon mukaisesti luokiteltuna kaikkien kohteiden habitaatin laatu arvioitiin hyväksi 

(asteikolle erinomainen-hyvä-heikko/huono), populaation tila huonoksi (ei havaintoja viitasam-

makosta) ja haittavaikutukset hyväksi (ei haittavaikutuksia). Habitaatin laatua heikensi lähes 

kaikilla kohteilla matalan vesialueen vähyys ja rannan vesikasvillisuuden puuttuminen. Osalla 

kohteista myös pieni koko katsottiin heikentäväksi ominaisuudeksi, jos kohde ei koostunut use-

asta pienestä lampareesta. Selvitysalueen vesistöjen laatua viitasammakon kannalta heikentää 

yleisesti ottaen heikko kytkeytyneisyys toisiinsa ja etenkin laajempiin hyvälaatuisiin elinympä-

ristöihin. 
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Kuvat 55 ja 56. Karlsbergin pikkulammet ovat osin soistuneet ja hyvin varjoisat. 
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Kuvat 57. Kanniston golfkentän lampareet ja Myllypadon yläpuolinen suvantoalue. 

 

 

Kuva 58. Mäntsälänjoen rannassa sijaitsessa lammikossa oli runsaasti kaloja. Lammikossa havaittiin 

tavallisia sammakoita ja kutua.  
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Kuva 59. Ahvenlammi ja lähistön pikkulammet sijaitsevat selvitysalueen kaakkois kulmassa. 

 

 

Kuva 60. Tuhtijärvi sijaitsee selvitysalueen koilliskulmassa ja on rannoilta soinen ja heti syvenevä. Ranta-

veden kasvillisuus on niukkaa. Kuunteluiltoina oli lämmin ja tyyni keli. 
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Kuva 61. Eerolan lammet, Jurvalan pikkulammet ja Isolammi. 

 

 

Kuva 62. Jurvalan pikkulammissa oli kaloja. 
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Kuva 63. Eerolan lammet ovat varjoisia. Lammissa ei havaittu viitasammakoita. 
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3.6.4. Linnut 

Alueelta havaittiin 74 lintulajia, joista 63 lajin osalta saatiin myös viitteitä pesinnästä. Kaikkia 

lajeja ei todennäköisesti havaittu, sillä menetelmäkuvauksen mukainen kartoitus tehtiin vain tie-

tyissä kohteissa (kuva 64).  

Uusimmassa Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) havaituista lajeista 

viisi on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi lajiksi (EN) ja vaarantuneiksi (VU) kuusi lajia. Yhdeksän 

havaituista lajeista kuuluu EU:n lintudirektiivin lajilistaan. Suomen vastuulajeista havaittiin tavi 

(Isolammi) ja rantasipi (Mäntsälänjoen ja Hirvihaaran rannat). Alueellisesti (alue 2a) uhanalai-

sista lajeista havaittiin epäsuorasti metso, jonka ulosteita nähtiin selvitysalueen länsiosassa Ra-

janiityn pohjoispuolella ja itäosassa Korttiankalliolla. Uhanalaiset, erityisesti suojellut ja lintudi-

rektiivin lajit on lueteltu taulukossa 2. Kaikki havaitut lajit on esitetty liitteessä 2. 

Huomionarvoisia havaintoja ovat mm. töyhtötiainen, kanahaukka, metso ja viirupöllö, jotka suo-

sivat vanhoja metsiä. Viirupöllö havaittiin kohteella 37, joka on runsaslahopuustoinen varttunut 

metsikkö ja on kehittymässä arvokkaaksi vanhan metsän kohteeksi, sekä Takalan metsässä 

(kohde 25). Kanahaukan pesä havaittiin selvitysalueen kaakkoisosassa (Nikulan metsä), mutta 

metsä kaadettiin keväällä 2018. Töyhtötiainen havaittiin selvitysalueen pohjoisosassa Oritkor-

ven eteläpuolella pienehköllä varttuvan metsän laikulla. Myös peukaloisen löytää usein van-

hoista metsistä, mutta sen reviiri saattaa toisinaan sijaita hyvin pienialaisessa kohteessa tai jopa 

hakkuun laitamilla tuulenkaatojen lomassa. 

Lintudirektiivin lajeista harmaapäätikka havaittiin Humalistonmäen ympäristössä selvitysalueen 

pohjoisosassa. Pyitä havaittiin melko tasaisesti koko selvitysalueella yhteensä 15 eri pisteessä. 

Teeriä havaittiin Marjalansuolla lähellä selvitysalueen pohjoisrajaa syksyllä 2017. Laulujoutsen 

pariskunta nähtiin Iso-Vuotavalla, mutta lajin pesinnästä ei saatu varmuutta. Kurki havaittiin 

ääntelyn perusteella Majurinsuon suunnalla, mutta sen pesä saattaa sijaita selvitysalueen ulko-

puolella Suojärvellä tai Tuomarinsuolla. Myös Kotojärven suunnalla kuultiin kurkia. 
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Uhanalaisuus-

luokka 

Lajinimi Tieteellinen nimi 
 

2019 2015 

Tervapääsky Apus apus 
 

EN VU 

Viherpeippo Carduelis chloris 
 

EN VU 

Räystäspääsky Delichon urbicum 
 

EN EN 

Selkälokki Larus fuscus 
 

EN EN 

Varpunen Passer domesticus 
 

EN VU 

Pyy Bonasa bonasia 
 

VU LC 

Pajusirkku Emberiza schoeniclus 
 

VU VU 

Haarapääsky Hirundo rustica 
 

VU NT 

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 
 

VU VU 

Pensastasku Saxicola rubetra 
 

VU LC 

Koskikara Cinclus cinclus  VU VU 

     

Kanahaukka Accipiter gentilis 
 

NT NT 

Ruokokerttu-
nen 

Acrocephalus schoenobaenus 
 

NT LC 

Kiuru Alauda arvensis 
 

NT LC 

Punavarpunen Carpodacus erythrinus 
 

NT NT 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago 
 

NT VU 

Närhi Garrulus glandarius 
 

NT LC 

Västäräkki Motacilla alba 
 

NT LC 

Pensaskerttu Sylvia communis 
 

NT LC 

Punakylkiras-
tas 

Turdus iliacus 
 

NT LC 

Harakka Pica pica 
 

NT LC 

     

Rantasipi Actitis hypoleuca II  LC LC 

Tavi Anas crecca I  LC LC 

Harmaapää-
tikka 

Picus canus D1 LC LC 

Kalatiira Sterna hirundo D1 LC LC 

Kurki Grus grus D1 LC LC 

Laulujoutsen Cygnus cygnus D1 LC LC 

Metso Tetrao urogallus D1 LC LC 

Palokärki Dryocopus martius D1 LC LC 

Pyy Bonasa bonasia D1 VU LC 

Teeri Tetrao tetrix D1 LC LC 

Viirupöllö Strix uralensis D1 LC LC 

Taulukko 2. Selvitysalueen uhanalaista ja huomionarvoista lajistoa 
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Kuva 64. Huomionarvoisten lajien esiintymispaikkoja. Pesimälinnustoa selvitettiin tarkemmin kuvassa esi-

tetyiltä alueilta. Muun alueen lintuhavaintoja merkittiin ylös muiden selvityskäyntien yhteydessä.  
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3.6.5. Lepakot 

Selvitysalueella havaittiin pohjanlepakoita (Eptesicus nilsonii), viiksi-/isoviiksisiippoja (Myotis 

mystacinus, Myotis brandtii) ja vesisiippoja (Myotis daubentonii). Viiksi- ja isoviiksisiippa ovat 

äänen perusteella jokseenkin mahdoton erottaa toisistaan, joten niitä ei yleensä kartoitustu-

loksissa erotella. Maankäytön suunnittelun kannalta täsmällisellä tunnistamisella tämän lajipa-

rin suhteen ei ole oleellista merkitystä. Havaitut lajit ovat Suomessa tavallisia ja laajalla esiinty-

viä lajeja. 

Lepakkokartoituksessa maastokäynnit oli tarkoitus keskittää yleisökyselyn perusteella lisäänty-

misyhdyskuntien lähelle. Vastausten vähyyden vuoksi kohteiksi valittiin muita kohteita tuke-

maan kasvillisuusselvitystä (kts. luku 2.2.5). Kesällä 2018 selvitetyiltä alueilta ei löydetty lepa-

koille tärkeitä ruokailualueita. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin mm. laajoja maa- ja metsäta-

lousvaltaisia alueita, joiden käyttötarkoitusta ei ole tarkoitus osayleiskaavassa muuttaa. 

Lepakkokyselyyn saatiin kaksi vastausta. Heinäkuun alussa tarkastettu kohde ei osoittautunut 

lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikaksi, vaikka lepakoita säännöllisesti paikalla havaitaan-

kin. Myös tarkastusiltana pohjanlepakko saapui pihapiiriin ruokailemaan hieman auringonlaskun 

jälkeen. Rakennuksissa ei kuitenkaan nähty viitteitä yhdyskunnasta eikä rakennuksista havaittu 

uloslähteviä lepakoita. 

Toinen vastaus tuli niin myöhään, että sitä ei enää kesällä 2018 tarkastettu. Tarkastamaton 

yleisöhavainto koski lepakkohavaintoja Anttilan asuinalueen itäpuolella. Muita lisääntymispaik-

koihin viittaavia havaintoja ei saatu. 

Vesisiippa 

Vesisiippoja havaittiin Hirvihaarassa ja Kanniston padoilla. Koko Mäntsälänjoki ja Hirvihaara 

ovat potentiaalisia vesisiipan ruokailualueita. Myös Omitto-oja ja suurimmat vesistöt Iso-Vuo-

tava, Vähä-Vuotava, Ahvenlammi ja Tuhtijärvi tarjoavat vesisiipoille ruokailumahdollisuuksia. 

Näitä vesistöjä ei tässä selvityksessä kartoitettu, koska alueille ei ole suunniteltu voi 

Viiksisiippalajit 

Viiksisiippalajit ruokailevat monen tyyppisissä metsissä. Perinteisesti viiksisiippaa on pidetty 

isoviiksisiippaa metsäisempänä lajina, mutta molemmat lajit karttavat aukeita alueita pysytel-

len mielellään metsän suojassa myös siirtyessään paikasta toiseen. Monikymmenpäiset yhdys-

kunnat sijaitsevat usein ladoissa ja vanhojen rakennusten katto- tai seinärakenteissa. Nykyai-

kaiset rakennukset ovat usein lisääntymisyhdyskunnille heikosti soveltuvia.  

Usean yksilön keskittymiä ei havaittu, mutta yksittäisiä siippoja havaittiin mm. kartanonsuon 

alueella, Humalistonmäen ympäristössä, Kanniston padoilla ja kasvillisuusselvityksen kuviolla 

37. 

Pohjanlepakko 

Pohjanlepakko ruokailee useimmiten metsän aukkopaikoissa, laajempien aukeiden reuna-alu-

eilla ja esimerkiksi metsän keskellä kulkevien teiden yllä yksittäin tai muutaman yksilön ryh-

mässä. Yksinään pohjanlepakon käyttämiä ruokailualueita ei yleensä tarvitse maankäytössä 

huomioida, mutta runsas yksilömäärä saattaa kieliä lähistöllä sijaitsevasta lisääntymisyhdys-

kunnasta. Pohjanlepakoita havaittiin autolla suoritetun siirtymän yhteydessä useita yksilöitä 

alle kilometrin matkalla selvitysalueen pohjoisosassa Karjahaan kiertävän Niittymäentien yllä. 

Tältä alueelta ei saatu yleisökyselyyn ilmoituksia, eikä alueen rakennuksia tutkittu mahdollisen 
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lisääntymisyhdyskunnan paikantamiseksi. Mäntsälän kirkon alueella ruokaili muutamia pohjan-

lepakoita. 

Ultraäänitallenninta käytettiin kuudessa pisteessä aktiivisen lepakkokartoituksen yhteydessä. 

Karlsbergin tilan tuntumassa tutkittiin, onko ladossa lepakoiden lisääntymisyhdyskuntaa. 

Muissa kohteissa tallentimen avulla selvitettiin lajistoa ja paikan aktiivisuutta aktiivikartoituk-

sen tueksi. Tallentimeen saatiin vain yksittäishavaintoja ohilentävistä lepakoista. Lisääntymis-

yhdyskuntaan, siirtymäreittiin tai lepakkokeskittymään viittaavia havaintoja ei saatu. Osa tal-

lennuspisteistä oli täysin tyhjiä. 

 

Kuva 67. Lepakkohavaintopisteet. Koko yleiskaava-aluetta ei kartoitettu tarkkaan, vaan maastokäynnit 

kohdennettiin yleisökyselyn perusteella mahdollisten lisääntymisyhdyskuntien lähelle. Vähäisen vastaus-

määrän vuoksi mukaan otettiin myös muita kohteita. Esitetyt havaintopisteet eivät vastaa yksilöiden lu-

kumäärää vaan eri lajien havaintopaikkoja. Yksilömäärät eivät olleet millään kohteella erityisen runsaat. 

5.6. ja 14.6. 
14.6. ja 11.7. 

11.7. ja 12.7. 

30.5. ja 16.7. 

14.6. ja 12.7. 

14.6. ja 11.7. 

30.5. ja 14.6. 

12.7. 
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4. Suositukset alueen suunnittelua varten 

Kasvistollisesti arvokkaista kohteista ainoastaan kohde 39, runsaslahopuustoinen METSO I-luo-

kan kohde, sijoittui Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 voimakkaasti ympäristöä muuttavan 

maankäytön alueelle. Kuvio sijaitsee pientalovaltaisella asuinaluevarauksella. Lietonoja (kohde 

40) sijoittuu jo rakennetun alueen keskelle. Veturin korpi (kohde 3) ja Veturin metsä (kohde 8) 

sijoittuvat laajentuvan työpaikka-alueen tuntumaan. Muut arvokkaat kohteet sijoittuvat 

metsä- ja maatalousvaltaisille alueille tai virkistysalueille. Osa arvokkaista kohteista sijoittuu 

Kirkonkylän osayleiskaavan 2020 ulkopuolelle. 

Luonnonsuojelualueiden (kohteet 12, 15, 16, 25, 32, ja 38) lähiympäristössä tehtävien toimien 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelualueiden erityispiirteet. Myös arvokkai-

den lajien (haapariippusammal, raidankeuhkojäkälä) mahdollinen leviäminen lähiympäristöön 

tulisi huomioida.  

Kotojärven – Isosuon Natura-alueeseen rajautuvat suoalueet (kohteet 17,23,24) ovat osa arvo-

kasta luontokokonaisuutta ja näin ollen suositellaan säästettäväksi niiden ominaispiirteitä 

muuttavalta maankäytöltä. Kuvion 24 luonnontilaa voisi lisäksi parantaa ennallistamistoimin.  

Veturin korpi (kohde 3) ja viereinen runsaslahopuustoinen kangasmetsä (kohde 8) muodosta-

vat arvokkaan kokonaisuuden niin uhanalaisten luontotyyppien osalta, kuin hienon lahopuujat-

kumon ja eri-ikäiseksi kehittyvän metsän osalta. Alueen sijainti aivan teollisuusalueen tuntu-

massa vaatii erityistä tarkkuutta esimerkiksi alueen hulevesien ohjaamisessa ja muussa koh-

teen vesitaloutta mahdollisesti muuttavassa toiminnassa. Alueen suurin arvo perustuu pohja-

vesivaikutukseen eli lähteikköön sekä hyvin runsaaseen lahopuustoon. Kohteen 8 kangasmet-

säalue ulottuu osin osayleiskaavassa teollisuus ja varastoalueeksi varatulle alueelle.  

Alueella esiintyvät vesilain kohteet tulee säästää ominaispiirteitä muuttavalta toiminnalta. 

Edustavimpia näistä ovat Lietonoja (kohde 40), Kotkakorven noro (kohde 34) selvitysalueen 

lähteet Humalistonlähde (kohde 33) ja Sudentarhanmäen lähde (Kohde 13). 

Lukkokosken joki- ja metsäkohde (kohde 6) suositellaan edelleen säästettäväksi ominaispiir-

teitä muuttavalta toiminnalta. Rakentamista ei tule ohjata alueelle. Alueen virkistyskäyttöön 

tulee kiinnittää huomiota mm. kulunohjauksen kannalta. Alueen lahopuuston määrä tulee jat-

kossa kasvamaan mahdollisesti nopeasti, ja virkistyskäytön vuoksi alueen turvallisuuteen tulee 

kiinnittää huomiota.  

Ulkoiluun varatun Kartanon metsän alueella sijaitseva Kartanon suo läheisine metsäalueineen 

suositellaan säästettävän ulkoiluun ja virkistykseen. Alueen metsänkäytössä tulee huomioida 

ulkoilun lisäksi alueen vanhempipuustoisen osan kasvavat luontoarvot (kohteet 42, 45, 48). 

Lietonojanvarsi pientalovaltaisen asuinalueen keskellä suositellaan säästettäväksi. Alueen reu-

noilla on ollut havaittavissa läheisten piha-alueiden laajentumista lähemmäs puron vartta. 

Näiltä osin kohde suositellaan ennallistettavaksi tai jätettäväksi ennallistumaan. Vieraslajien ja 

puutarhalajien leviäminen kohteelle tulisi estää. Alueen lähteiset luontotyypit ja tulvametsä-

alue tulisi määrittää tarkemmin.  

Pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi merkityllä Mäkelän alueella sijaitsee runsaslahopuustoinen 

kangasmetsäkuvio, jossa on myös lehtoa. Kuvio suositellaan säilytettäväksi ominaispiirteitä 

heikentävältä toiminnalta. Alueen arvo kasvaa lahopuujatkumon kehittymisen myötä.  
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Virkistysalueelle sijoittuva monimuotoinen suo- ja kangasmetsäkohde (kohde 47) suositellaan 

säästettäväksi niin, ettei kohteen monimuotoisuutta heikennetä. Kohteelle voidaan kehittää 

ulkoilua tukevia rakenteita ja puustoa hoitaa niin, että ulkoilu alueella on mahdollista. Laho-

puustoa ei kuitenkaan pidä poistaa, vaan metsän tulisi antaa kehittyä kohti luonnontilaisen kal-

taista. 

Mustamäen ja Meijerinpellon arvokkaat kohteet (41 ja 46) suositellaan säästettäväksi mahdol-

lisimman laajoina. Alueen sijainti keskustan tuntumassa lisää alueen arvoa virkistyskäyttöalu-

eena ja arvokkaille kohteille tulisi suunnitella kulun ohjausta. Norokohteen ympäristö on näistä 

kahdesta jo ennalta kuluneempaa ja paikoin roskaista. 

Ekologisien yhteyksien osalta tulisi kiinnittää erityistä huomiota lähialueiden laajoja yhtenäisiä 

metsäalueita yhdistäviin linjoihin. Moottoritien ja radan aiheuttamaan estevaikutukseen tulee 

kiinnittää huomiota ja erityisesti varmistaa, että tällä hetkellä eläimistön liikkumiseen kelvolli-

set kohdat säilyvät.  

Vieraslajien kartoitus ei tässä työssä ollut kattava. Suuri osa havaintoaineistosta perustuu 

muista lähteistä koottuihin havaintoihin. Vieraslajien poistoon ja kasvustojen hillintään tulisi 

kuitenkin kiinnittää huomiota. Erityisesti ihmisillekin vaarallisen jättiputken kasvustot tulisi 

poistaa hallitusti. Jokivarsilla kasvavat jättipalsamikasvustot olisi syytä poistaa. 

Direktiivilajeista alueella havaittiin saukon ja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 

Saukon käyttämät talviruokailualueet, eli sulana pysyvät osat kuuluvat oleellisena osana sau-

kon lisääntymispaikkoihin ja nämä osat Mäntsälänjoesta ja Hirvihaarasta tulee säästää ranta-

kasvillisuuksineen. Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi määritetyillä alueilla rannan läheisyydessä 

ei saa suorittaa maata muokkaavia toimenpiteitä ja rannan suojaavan kasvillisuuden poistoa 

tulee välttää. 

Liito-oravan käytössä olevia elinympäristöjä havaittiin Humalistonmäen alueella, Pietilän asuin-

alueen pohjoispuolella ja Kapulin teollisuusalueen pohjoispuolella Hilkka ja Antti Seppälän Aar-

nimetsän suojelualueella. Elinympäristöjen ekologinen toimivuus tulee turvata. Selvitysalueella 

sijaitsee monia muitakin liito-oravalle hyvin soveltuvia kohteita ja uusien elinympäristöjen syn-

tyminen on mahdollista. Maankäytön edetessä tulee liito-oravatilanne tarkastaa vähintään 

vanhoilta havaintopaikoilta, mutta myös parhaiten liito-oravalle soveltuvaksi osoitetuilta alu-

eilta. 

Viitasammakosta ei tehty lainkaan havaintoja eikä tiedossa ollut vanhoja havaintoja. Viitasam-

makkokartoituksen ajoittaminen on vaikeaa ja kartoituksen uusimista suositellaan tarvittaessa 

ainakin tässä esitetyillä kohteilla. Alueelta ei löydetty linnuille tai lepakoille erityisen arvokkaita 

alueita. 
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Liite 1, Viitasammakkokohteiden arvioinnissa käytetty taulukko. 

Alkuperäiset Saksan luontodirektiivin liitteen II ja IV lajien seurannan ja arvioinnin ohjeet (nk. 

”ABC-arviointi”) Suomen oloihin sovellettuna (Jokinen 2012). 

Kokonaisarvio muodostettiin antamalla yleisarvio habitaatin laadulle, populaation tilalle ja 

haittavaikutuksille. Näistä arvoista muodostettiin kokonaisarvoa kuvaava keskiarvo seuraa-

vasti: A: 3 x A tai 2 x A + 1 x B, C: 3 x C tai 2 x C + 1 x A tai 1 x B, B: kaikki muut yhdistelmät 

Kriteeri/arvotaso  A  B  C  

Habitaatin laatu ja laadun alentumiset ar-
vioidaan 500 metrin säteellä vesialueesta  

Erinomainen  Hyvä  
Keskinkertai-
nen/huono  

Vesialue  

Esiintymisvesistöjen koko ja määrä (laske 
erillisten vesialueiden määrä ja arvioi kun-
kin vesialueen koko m²). Yksittäinen esiin-
tymä tai useiden esiintymien ryhmä (käyte-
tään 300 m apuruudukkoa) ja niiden ympä-
ristö 500 m säteellä vesialueesta.  

Lukuisten (> 
10) pienten 
vesialueiden 
ryhmä tai yk-
sittäinen 
suuri (> 1 ha) 
vesialue  

Joidenkin (3-
10) pienten 
vesialueiden 
ryhmä tai yk-
sittäinen kes-
kisuuri (0,01 - 
1 ha) vesialue  

Parin (< 3) 
pienen vesi-
alueen ryhmä 
tai yksittäi-
nen pieni 
(<100 m2) 
vesialue  

Matalan vesialueen (syvyys alle <0,4 m) 
määrä (määritä osuus vesipinta-alasta)  

Suurin osa 
vesialueesta 
matalaa 
(osuus > 
70%)  

Noin puolet 
vesialueesta 
matalaa 
(osuus 30-
70%)  

Vain pieni 
osuus vesi-
alueesta ma-
talaa (osuus 
<30%)  

Kuivumisriski  

Vesi korke-
alla heinä-
kuun puolivä-
liin asti  

Vesi korkealla 
heinäkuun al-
kuun asti  

Kuivuu ennen 
heinäkuuta, 
vaihteleva 
vedenkor-
keus  

Aurinkoisuus (varjostamattoman vesialu-
een osuus)  

Aurinkoinen 
(alle 30 < var-
joista)  

Puolivarjoi-
nen (30-80 % 
varjoista)  

Varjoinen (> 
80 %)  

Maa-alue  

Alueella luontodirektiivin luontotyyppejä, 
joissa korkea pohjaveden taso  

Hyvälaatuisia 
ja suuria  

Pääasiassa 
hyvälaatuisia 
ja suhteelli-
sen suuria  

Ei ole ollen-
kaan tai huo-
nolaatuisia  

Sopivien metsäisten elinympäristöjen 
määrä (> 1 ha suuruiset metsät, jotka valoi-
sia ja kosteita ja joissa harva pensaskerros 
ja hyvin kehittynyt kenttäkerros, esim. 
leppä /koivu/mäntymetsät) (Määritä met-
sätyyppi ja etäisyys)  

Sopivan met-
sän etäisyys < 
200 m  

Sopivan met-
sän etäisyys 
200-500 m 
tai metsä on 
laadultaan 
korkeintaan 
kohtalaista  

Sopivan met-
sän etäisyys > 
500 m tai ei 
ollenkaan so-
pivaa kosteaa 
metsää  

Kytkeytyneisyys  Erinomainen  Hyvä  
Keskinkertai-
nen/huono  

Etäisyys elinympäristöjen välillä  < 1000 m  1000-2000 m  > 2000 m  
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Populaation tila  Erinomainen  Hyvä  
Keskinkertai-
nen/huono  

Populaatiokoko (enimmäismäärä tarkastus-
hetkellä)  

> 500 kutu-
rypästä  

100-500 ku-
turypästä  

< 100 kutu-
rypästä  

Nuijapäitä tai nuoria yksilöitä  Useita  Ei havaittu  

Havaittujen aikuisten, kuturyppäiden ja 
nuijapäiden/nuorien yksilöiden määrät tar-
kastuskerroilla  

      

 

Haittavaikutukset  

Ei haittavai-
kutuksia/ vä-
häisiä hait-
tav.  

Keskisuuret  Suuret  

Vesialue  

Kuormitus  
Ei havaitta-
vaa  

Havaittavissa 
epäsuorasti 
esim. rehevöity-
misenä  

Havaittavissa suorasti  

pH-arvo  pH 5–8,5  

Näkyvä happamoitu-
miskehitys tai pH <5 
(tai huomattavan 
emäksinen pH> 8,5)  

Epäpuhtauksia vedessä  
Havaitta-
vissa  

 Ei havaittavissa  

Kalakannat ja kalastuskäyttö 
(asiantuntija-arviointi tai tieto 
vesialueen omistajalta)  

Ei kaloja  

Niukka kala-
kanta, ei inten-
siivistä kalas-
tusta  

Intensiivisessä kalas-
tuskäytössä  

Muita haittavaikutuksia: Inten-
siivinen virkistyskäyttö, Lannoi-
tus, Kalkitus, Vesikasvien niitto, 
Hoidon puute, Varjostus 

Ei  Niukasti  Selvästi  

Maa-alue  

Raskaiden koneiden käytöstä 
aiheutuvat vaarat (asiantuntija-
arvio perusteluineen)  

Ei maankä-
sittelyä ras-
kailla ko-
neilla  

Ekstensiivistä 
koneellista 
maanpinnan kä-
sittelyä  

Intensiivistä koneel-
lista maanpinnan kä-
sittelyä (kuten kyntä-
mistä)  

Eristyneisyys  

Tiestö  
Ei käytössä 
olevia ajo-
teitä  

Vähän käytettyjä 
ajoteitä (<20 
ajoneuvoa/yö)  

Käytössä olevia ajo-
teitä  

Maatalousmaan tai rakennetun 
alueen aiheuttama eristynei-
syys  

Ei  
Osittain eristy-
nyt  

Voimakkaasti (noin 50 
%) eristynyt  
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Liite 2. Selvitysalueella havaitut linnut ja tarkemmin selvitettyjen alueiden pari-

määräarviot. 
  

Alue  

Laji Tieteellinen nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Haarapääsky Hirundo rustica - - - - - - - x - 

Harakka Pica pica - - - - - - - - - 

Harmaapäätikka Picus canus - 1 - - - - - - - 

Harmaasieppo Muscicapa striata - 2 1 - - 1 - - 1 

Hemppo Carduelis cannabina - - - - - - - - - 

Hernekerttu Sylvia curruca - 1 - - - - 1 1 - 

Hippiäinen Regulus regulus - 2 - - 1 1 2 - - 

Kalatiira Sterna hirundo - - - - - - - x - 

Kanahaukka Accipiter gentilis - - - - - - - - - 

Keltasirkku Emberiza citrinella - 1 - - - - 2 - - 

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca - 1 1 - 1 1 1 - 1 

Kiuru Alauda arvensis - - - - - - x - - 

Kivitasku Oenanthe oenanthe - - - - - - - - - 

Korppi Corvus corax - - - - - - - - - 

Koskikara Cinclus cinclus - - - - - - - - - 

Kulorastas Turdus viscivorus - 1 - - - - - - - 

Kultarinta Hippolais icterina - - - - - - - - - 

Kurki Grus grus - - - - - - - - - 

Käpylintulaji Loxia sp. - - - - x - - - - 

Käpytikka Dendrocopos major 1 2 1 - 1 - 1 - - 

Laulujoutsen Cygnus cygnus - - - - - - - - - 

Laulurastas Turdus philomelos - 1 1 - 1 1 1 - 1 

Lehtokerttu Sylvia borin - 1 - - - 1 1 - - 

Lehtokurppa Scolopax rusticola - 1 - - - 1 - - - 

Lehtopöllö Strix aluco - x - - - - - - - 

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus - - - - 1 - - 1 - 

Metso Tetrao urogallus - - - - - - - - - 

Metsäkirvinen Anthus trivialis - 1 1 - - - 1 - - 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla - 2 - - 1 1 2 - - 

Mustarastas Turdus merula - - 1 - - 1 1 - - 

Närhi Garrulus glandarius - x - - x - - - - 

Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 2 1 1 - 1 3 - 2 

Pajusirkku Emberiza schoeniclus - - - - - - - 1 - 

Palokärki Dryocopus martius - - - x - - - - - 

Peippo Fringilla coelebs 1 3 3 2 4 3 6 - 2 

Pensaskerttu Sylvia communis - 1 - - - - 1 - - 

Pensastasku Saxicola rubetra - - - - - - - - - 
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Peukaloinen Troglodytes troglodytes - - - - - 1 1 - - 

Pikkuvarpunen Passer montanus - - - - - - - - - 

Punakylkirastas Turdus iliacus 1 - - - - - 1 - - 

Punarinta Erithacus rubecula - 4 - 1 1 3 1 - - 

Punavarpunen Carpodacus erythrinus - - - - - - - - - 

Puukiipijä Certhia familiaris - 1 - 1 - 2 - - - 

Pyrstötiainen Aegithalos caudatus - - - - - - 1 - - 

Pyy Bonasa bonasia - - - - 1 - 1 - - 

Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes - - - - - - - - - 

Rantasipi Actitis hypoleuca - - - - - - - 1 1 

Rautiainen Prunella modularis - 1 - - - 1 1 - - 

Ruokokerttunen Acrocephalus schoe-
nobaenus 

- - - - - - - 1 - 

Räkättirastas Turdus pilaris - - - 1 1 1 4 - - 

Räystäspääsky Delichon urbicum - - - - - - - - - 

Satakieli Luscinia luscinia - - - - - - - 1 - 

Selkälokki Larus fuscus - - - - - - - - - 

Sepelkyyhky Columba palumbus - - 1 1 - - 1 - - 

Sinisorsa Anas platyrhynchos - - - - - - - - - 

Sinitiainen Cyanistes caeruleus - - - 1 - 1 1 - - 

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix - - - - 2 - 3 - 1 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago - - - - - - - - - 

Talitiainen Parus major 1 1 1 - 1 - 1 - - 

Tavi Anas crecca - - - - - - - - - 

Teeri Tetrao tetrix - - - - - - - - - 

Telkkä Bucephala clangula - - - - - - - - - 

Tervapääsky Apus apus - - - - - - - - - 

Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 3 - - 1 2 1 - - 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus - - - - - - - - - 

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus - - - - - - - - - 

Uuttukyyhky Columba oenas - x - - - - - - - 

Varis Corvus corone - - - - - - - - - 

Varpunen Passer domesticus - - - - - - - - - 

Varpushaukka Accipiter nisus - - - - - - - - x 

Viherpeippo Carduelis chloris - - - 1 - - - - - 

Vihervarpunen Carduelis spinus - 1 - - - - 1 - - 

Viirupöllö Strix uralensis - - 1 - - - - - - 

Västäräkki Motacilla alba - - - - - 1 1 - - 

Yhteensä 74 6 23 9 7 13 16 26 6 6 

 


