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HARTOLAN KUNTA 
 
ETELÄ-HARTOLAN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVA. LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 
 
1 JOHDANTO 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä tärkeäm-
mäksi tekijäksi alueidenkäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä 
luonnonsuojelulaki edellyttävät maankäyttösuunnitelmien vaikutusten selvittä-
mistä. Luontoselvitys on selvitys suunnittelualueen luonnon nykytilasta. Siinä 
selvitetään suunnittelualueen olennaiset luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuun-
nittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyp-
pien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonva-
raiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvi-
tys tehdään maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi.  
 
Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Etelä-Hartolan ranta- ja ky-
läyleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät sekä määritellään luonnon-
olosuhteiltaan ja maisemaltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja koh-
teet sekä esitetään suositukset maankäytöstä. Selvitysalueeseen kuuluvat järvet ja 
lammet, jotka eivät sijaitse Jääsjärven ja Tainionvirran vahvistetulla rantayleis-
kaava-alueilla, ranta-asemakaava-alueilla tai taajama-alueella (kuva 1). Kaava 
täydentää kunnan eteläosan rantakaavoitusta. Kyläyleiskaavan tavoitteena on 
selkeyttää ja tiivistää kylärakennetta.  
 
Selvityksen ovat laatineet Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion toimistosta biologit 
FK Jari Kärkkäinen ja FM Minna Eskelinen. 
 

2 YLEISKUVA 

Selvitysalue käsittää rantayleiskaavoituksen piiriin kuulumattomat vesialueet 
Hartolan eteläosassa (kuva 1). Alue rajautuu Pertunmaan, Heinolan ja Sysmän 
kuntiin. Kyläyleiskaavaan kuuluvat Päijät-Hämeen seutukaavassa kyliksi luoki-
tellut Pohjolan ja Koitin kyläalueet. Suurimpia vesialueita ovat: Salajärvi, Iso 
Kuivajärvi, Iso Luotikas, Iso Suojärvi, Enojärvi (Enovesi) ja Keihäsjärvi sekä 
Tainionvirta ja Juvanjoki-Alajoki. Järvien rantaviivaa kaava-alueella on noin 150 
km. Tainionvirran pituus kaava-alueella on noin 5 km. 
 
Selvitysalueella on seuraavat lainvoimaiset ranta-asemakaavat: 
- Keihäsniemen ranta-asemakaava, Enojärvi ja Keihäsjärvi 
- Leppäniemen ranta-asemakaava, Iso Kuivajärvi 
- Ojalan ranta-asemakaava, Pukaranjärvi 
- Nuutinniemen ranta-asemakaava, Salajärvi 
- Suuruspään ranta-asemakaava, Salajärvi 
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. Selvitysalueeseen kuuluvat Etelä-Hartolan ve-

sistöt, jotka eivät sijaitse vahvistetulla kaava-alueella tai taajama-
alueella.  

 
Selvitysalueeseen kuuluvat seuraavat järvet ja lammet: 
 
Ahveslampi 
Alimmainen 
Enojärvi (Enovesi) 
Hakalanlammit 
Hietajärvi 
Ihanajärvi 
Iso Kuivajärvi 
Iso-Luotikas 
Iso-Piisku 
Iso Ruokojärvi 
Iso Suojärvi (W-osa) 
Isottu (S-pää) 
Joutjärvi (N-osa) 
Juvanlampi 
Kaihtalampi 
Kajaslampi 
Kalhonlampi 
Kautsenlampi 
Keihäsjärvi (E-osa) 
Kelkyttee (W-osa) 
Keskinen 
Kilpilampi 
Kolmisoppi 
 

Käyrätin 
Laihalampi 
Lauhlampi 
Laitjärvi (S-pää) 
Lautjärvi (W- ja S-rantaa) 
Lemmonlampi 
Lukkolampi 
Luotikaslampi 
Mustaslampi 
Muuraislampi (W-rantaa) 
Ositunlampi 
Pikonlampi (E-osa) 
Pirttijärvi 
Pohijärvi 
Pohlampi 
Portama (S-osa) 
Pukaranjärvi (S-osa) 
Pyöreälampi (N-osa) 
Raatteenlampi 
Rajalampi (N-osa) 
Rekijärvi (S-osa) 
Saarijärvi (W-osa) 

Saarianlampi (W-osa) 
Salajärvi 
Sarkalampi 
Satahaukinen (N-osa) 
Sikolampi 
Suurijärvi 
Syvälampi (N-osa) 
Taulampi 
Tevanti (E-osa) 
Tulilampi 
Uurajärvi (N-osa) 
Vaimolampi 
Valasjärvi 
Valkealampi 
Vehkalampi 
Vähä Kuivajärvi 
Vähälampi (N-osa) 
Vähä-Piisku 
Vähä Ruokojärvi 
Vähä Suojärvi 
Väärälampi 
Ylä-Valaslampi 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT, KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET JA EPÄVARMUUSTE-

KIJÄT 

3.1 Maastotyö 

Maastotyöt tehtiin 30.5.-3.6.2004. Isommat järvet inventoitiin veneellä, jolla 
kierrettiin rannat. Pienemmät järvet ja lammet kierrettiin ja tutkittiin kävellen. 
Pääsääntöisesti kaikki yli hehtaarin kokoiset vesistöt tutkittiin. Selvityksen ulko-
puolelle jätettiin alle hehtaarin1 kokoiset lammet, joille ei yleisen käytännön mu-
kaisesti osoiteta rakentamista. Kyläalueilla kiinnitettiin huomiota maisemaraken-
teeseen. Luontoinventointi keskitettiin mahdollisille arvokohteille, jotka oli valit-
tu lähtöaineiston perusteella tai jotka maastossa näyttivät tutkimisen arvoisilta. 
 
Maastossa kultakin tarkasteltavalta vesistökohteelta kirjattiin ja rajattiin: 
- maiseman peruspiirteet (mm. maa- ja kallioperän rakenne), kasvillisuuden 

yleiskuva sekä eläimistöhavainnot. 
- arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisemakohteet ja –alueet 
- maiseman erityiskohteet sekä maiseman häiriötekijät 

 
Arvokkaalta luontokohteelta kerättiin tietoa mm. kohteen puustosta, kasvillisuu-
desta ja uhanalaisesta lajistosta.  

3.2 Lähtöaineisto  

Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat:  
- Hämeen ympäristökeskus: Natura –tietolomakkeet 
- Päijät-Hämeen perinnemaisemat (Hovi 2000).  
- Suomen ympäristökeskus (2004): Uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot. 
- Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit (Vauhkonen 

2003). 
- Kallioperäkartta 1:100 000. Karttalehti 3121 Sysmä (Lehijärvi 1977, 

www.gsf.fi).  
- Kallioperäkartta 1:100 000. Karttalehti 3124 Hirvensalmi (Kallio 1988, 

www.gsf.fi). 
- Kallioperäkartta 1:100 000. Karttalehti 3123 Mäntyharju (Simonen 1978, 

www.gsf.fi). 
- Maaperäkartta 1:100 000. Lehti 3121 Sysmä. (Rainio 1991, www.gsf.fi). 
- Suomen luokitellut pohjavesialueet (1996). Suomen ympäristö 55. 

3.3 Kohteiden arvottaminen  

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja 
maisema-arvojen perusteella. Luokittelu helpottaa maankäytön suunnittelua, kun 
tiedetään, mitkä kohteet pitää ensisijaisesti ottaa huomioon suunnittelussa, mikäli 
kaikkia luonto- ja maisemakohteita ei voida säästää. Kohteiden 
arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, 
harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä 
kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen arvoa nostaa alueen 

                                                 
1 Vesilain 15a§:ssä todetaan, että Etelä-Suomessa enintään yhden hehtaarin kokoinen lampi tai järvi on säilytettävä luonnonti-
laisena. 
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toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä 
harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse sitä arvokkaampi alue on. 
 
Metsien luonnontilaisuutta arvioidaan Etelä-Suomen vanhojen metsien inven-
tointiohjeita noudattaen. Tällöin huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, la-
hopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuh-
teet. 
 
Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat 
kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti 
arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti. 
Poikkeuksena ovat fladat ja kluuvijärvet, jotka luokitetaan kansallisesti arvok-
kaiksi kohteiksi.  

3.3.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

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

3.3.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, 
suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, 
valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärke-
ät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luonto-
tyyppejä, äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiin-
tymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat 
luonnonsuojelualueet.  
 
Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat 
perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.  
 
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) määrittelemien suojeltavien luontotyyp-
pien ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa (14.2.1997/160). 
Näihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa 
muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat. Nämä kohteet ovat 
yleensä hyvin pienialaisia. Luontotyypin suojelu tulee voimaan, kun alueellinen 
ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuulu-
van alueen rajat (LsL 30§). 
 
Luonnonsuojelulain (LsL 29§) suojeltavat luontotyypit: 
1. Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 
2. Pähkinäpensaslehdot 
3. Tervaleppäkorvet 
4. Luonnontilaiset hiekkarannat 
5. Merenrantaniityt 
6. Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7. Katajakedot, lehdesniityt 
8. Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 
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3.3.3 Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

Tähän ryhmään kuuluvat valtakullisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti ar-
vokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, 
alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti 
merkittävät muut luontokohteet. 

3.3.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityi-
sen tärkeitä elinympäristöjä, yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikalli-
sesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti 
harvinaiset ja edustavat  luontokohteet.  
 
Metsälaissa (12.12.1996/1093) on säädetty velvoite säilyttää  metsien hoidossa ja 
käytössä metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt. 
Nämä elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsäasetuksessa 
(20.12.1996/1200) on kuvattu erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiir-
teet tarkemmin. Lain noudattamista valvoo Metsäkeskus.  
 
Metsälain (MeL 10§) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 

1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampi-
en välittömät lähiympäristöt 

2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat 
letot 

3. rehevät lehtolaikut 
4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5. rotkot ja kurut 
6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, 

vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 
 

3.3.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

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

3.4 Uhanalaisuusluokitus ja Suomen vastuulajit 

Tiedot alueen uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista on saatu Suomen ympäristö-
keskuksen uhanalaisrekisteristä (2004) ja Päijät-Hämeen uhanalaiset kasvit –
julkaisusta (Vauhkonen 2003). Lisäksi alueen uhanalaisista lajeista on saatu tieto-
ja Natura -alueiden tietokantalomakkeista ja kirjallisuudesta (mm. Hovi 2000). 
Myös maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin havaintoja uhanalaisista lajeista. 
 
Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seuran-
tatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja 
kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille 
uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat 
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äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) la-
jit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.  
 
Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa 
aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa 
aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti 
hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 
 
Lisäksi uhanalaisiksi lajeiksi huomioidaan lajit, jotka on mainittu luonnon-
suojeluasetuksessa (LsA 21§), vaikka laji ei ole mukana uudessa uhanalaisten la-
jien listassa. Ero johtuu siitä, että luonnonsuojeluasetuksen uhanalaislistat poh-
jautuvat aikaisempaan uhanalaisten eläinten ja kasvien mietintöön (Komitean-
mietintö 1991:30). Luonnonsuojeluasetusta tullaan muuttamaan uuden luokituk-
sen mukaiseksi lähitulevaisuudessa. 
 
Suomen kansainväliset vastuulajit perustuvat uhanalaisten lajien toisen seuranta-
työryhmän esitykseen. Suomen vastuulajit ovat kotoperäisiä Suomelle tai Poh-
jois-Euroopalle tai niiden kokonaislevinneisyys on suppea ja kanta kaikkialla 
harva.  
 

3.5 Epävarmuustekijät 

Linnustohavaintojen vähyyteen vaikuttivat sateinen, tuulinen ja ajankohtaan 
nähden viileä sää. Korkealla ollut veden pinta vaikeutti luhtalajiston inventointia. 
Lisäksi vetisellä luhdalla oli hankala saada suoraa näkymää avovesialueelle, mi-
kä vaikutti linnustohavaintoihin.   
 

4 ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISKUVA 

4.1 Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet 

Viimeisin jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Jäätikön sulamisen jälkeen 
suurin osa selvitysalueesta oli veden vallassa. Itämeren Yoldia-vaiheen aikana 
muodostunut korkein ranta on selvitysalueella nykyisin noin 125-130 metriä mpy 
(Alalammi 1990). Ainoastaan korkeimmat mäet ovat vedenkoskemattomia (sup-
ra-akvaattinen) alueita, sillä ne jäivät ylimmän rannan yläpuolelle. Ancylusjärven 
alkuvaiheessa noin 9000 vuotta sitten vedenpinta aluksi nousi, jolloin syntyivät 
ns. Ancylus-rajaan kuuluvat muinaisrannat.  
 
Suomen järviseudun suuret järvet olivat jääkauden jälkeisen ajan alussa osa sil-
loista Itämeren vesiallasta, josta ne kuroutuivat erilleen maankohoamisen seura-
uksena. Päijänne alkoi kuroutua Itämerestä erilleen 8 900 vuotta sitten. Kor-
keimman tasonsa Päijänteen vedenpinta saavutti noin 6 100 vuotta sitten, jolloin 
syntynyttä rantapintaa sanotaan Muinais-Päijänne –tasoksi. Nykyisin tämä taso 
on selvitysalueella noin 87–90 metriä mpy. Samaa Muinais-Päijänteen lahtea 
olivat tuolloin selvitysalueen länsiosan Keihäsjärvi, Enojärvi, Pukaranjärvi, Kil-
pilampi ja Valasjärvi. Tämän jälkeen Päijänteen vedet puhkaisivat Heinolanhar-
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jun, ja vedet alkoivat virrata Kymijokeen ja edelleen Suomenlahteen. Suurjärven 
vedenpinta aleni useita metrejä.  

4.2 Ilmasto 

Päijät-Häme on ilmastoltaan mereisen rannikon ja mantereisemman sisämaan vä-
lialueella. Hartola sijaitsee Salpausselän pohjoispuolella, jossa talvi on lumisa-
teinen. Hartolan seutu kuuluu eteläisen Järvi-Suomen ilmastoalueeseen (Solantie 
1980).  
 
Vuoden keskilämpötila on +3-4 °C vuosien 1971-2000 keskiarvona. Kylmimmän 
kuukauden (tammikuu) keskilämpötila on noin -8--9 °C ja lämpimimmän kuu-
kauden (heinäkuu) noin +16-+17 °C. Kasvillisuuden kannalta tärkeimpiä ilmas-
tollisia tunnuksia ovat kasvukauden pituus ja sen aikaiset lämpötilat. Termisen 
kasvukauden (vuorokauden keskilämpötila ylittää +5 °C) pituus on Hartolan 
seudulla 165-168 vuorokautta. Vesistöjen runsaus leudontaa ilmastoa ja vähentää 
hallan vaaraa. Keskimääräinen vuotuinen sademäärä 600-650 mm. Pysyvä lumi-
peite tulee keskimäärin marraskuun lopussa, joulukuun puolessa välissä. Lumi 
sulaa aukeita paikoilta ja metsistä huhtikuun loppuun (25.4.) mennessä.  Lumi-
peitteen paksuus on keskimäärin 40-69 cm. Ilmastoa koskevia tietoja on saatu 
mm. Ilmatieteen laitoksen internetsivuilta (www.fmi.fi/saa/tilastot.html).  

4.3 Kallioperä ja maaperä sekä niiden muodot 

Selvitysalueen kallioperästä pääosa on kiillegneissiä, joka esiintyy vallitsevana 
Hartolan kallioperässä. Happamia syväkiviä ovat graniitti sekä kvartsi- ja grano-
dioriitti. Laajahkoja kvartsi- ja granodioriittiesiintymiä on mm. Tevanti-
Pirttijärvi-Salajärvi välillä, Vehkalahden kylällä sekä Jääsjärven itäpuolella selvi-
tysalueen koillisosassa. Graniittia esiintyy pienialaisesti eri puolilla selvitysalu-
etta mm. Salajärven pohjoispuolella, Hietajärvestä etelään sekä Iso Kuivajärvestä 
itään. Emäksisiä kivilajeja esiintyy pienialaisina kohteina lähinnä selvitysalueen 
itäisissä osissa. Amfiboliittia esiintyy välikerroksina. Dioriittia tavataan Iso Suo-
järvestä etelään. Näille emäksisten kivilajien alueille sijoittuvat kasvillisuudel-
taan rehevimmät alueet.  
 
Moreeni on vallitseva maalaji suurimmassa osassa selvitysaluetta. Pohjamoree-
nin lisäksi alueella on moreeniselänteitä ja –kumpuja mm. Salajärvestä koilliseen 
Salajärvi-Iso Kuivajärvi-Vehkalampi-Keskinen välisellä alueella. Avokallioita ja 
kalliomaata (moreenipeite alle metrin paksuinen) esiintyy pääosin pienialaisina 
kalliopaljastumina eri puolilla selvitysaluetta. Eniten kalliomaata on selvitysalu-
een eteläosassa sekä lännessä Enojärvi-Kilpilampi-Pukaranjärvi alueella, jossa 
kalliomaan väliin jää savikerrostumia. Hienojakoisia maa-aineksia, savea ja silt-
tiä, esiintyy pääosin selvitysalueen länsiosassa jokien ja järvien ranta-alueilla. 
Näille alueille sijoittuu valtaosa peltomaista. Suot ovat turvemaata. 
 
Aluetta halkovat lounas-koillinen suuntaiset harjut, jotka haarautuvat Nuora-
moisjärven kaakkoispuolitse kulkevasta Asikkala-Hartola-Joutsa pitkittäisharju-
jaksosta. Harjujen maa-aines on soraa ja hiekkaa, jotka ovat syntyneet jäätikkö-
jokikerrostumina. Pääasiassa rantakerrostumina syntyneitä sora- ja hiekkaesiin-
tymiä on harjujaksojen liepeillä selvitysalueen länsiosassa.  
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Pinnanmuodoiltaan alue on vaihtelevaa mäkimaastoa, jossa tasaisten ja alavien 
rantamaiden lisäksi on jyrkkyydeltään vaihtelevia rinnemetsiä ja kalliojyrkäntei-
tä. Mäkimaiden korkeuserot ovat 20-50 metriä. Paikoin esiintyy vuorimaata, jon-
ka suhteelliset korkeuserot ovat jo 50-200 metriä. Päijät-Hämeen kallioperässä 
on runsaasti siirros- ja ruhjevyöhykkeitä. Vesistöt ovat syntyneet näihin ylei-
simmin luode-kaakkosuuntaisiin murroslaaksoihin. 

4.4 Maisemakuva 

Suomen maisemamaakuntajaossa Hartola kuuluu itäisen Järvi-Suomen Lounais-
Savon järviseutuun. Lounais-Savon järviseudun maisemat ovat pääpiirteiltään 
vesien sekä kumpareisten metsien ja asuttujen peltoalojen tasapainoista mosaiik-
kia. Alueen järviluonto on vaihtelevaa. Järvet ovat pienimuotoisia, laajoja selkä-
vesiä ei juuri ole. Metsäkasvillisuus on melko rehevää. Soita on vain harvaksel-
taan, yleensä ne ovat pienialaisia korpi- ja rämekuvioita. Laajimmat peltoalueet 
ovat keskittyneet savikoille. Rakenteeltaan melko hajanaiset ja väljät kyläalueet 
sijoittuvat useimmiten vesireittien varsille, laakso- ja rantapeltojen yhteyteen.  
 

 
Kuva 2. Tainionvirran Keijulankoski on maisemallisesti arvokas alue, joka on 

myös virkistyskalastuskoski.  
 
Alueen maisemarakenteeseen vaikuttavat kallioperän muodot ja ruhjevyöhykkeet 
sekä harjujaksot. Alueella on metsä- ja suorantaisia pikkujärviä ja lampia sekä 
maisemaa hallitsevia järviä ja jokisysteemejä. Tainionvirta on laajojen peltoau-
keiden ja rehevien rantametsäkaistaleiden reunustama joki, jolle tyypillisiä ovat 
luonnontilaisena säilyneet koskijaksot (mm. Keijulankoski, Hiljalankoski ja 
Vuoteenkoski (kuva 2). Pienten lampien maisema on usein luonnontilainen. 
Isoimmat järvet ovat Salajärvi, Iso-Luotikas, Iso Kuivajärvi, Iso Suojärvi, Pirtti-
järvi ja Valasjärvi.   
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Päijät-Hämeen asutus on hyvin vanhaa, mikä näkyy kulttuurimaiseman moni-
puolisuutena. Kulttuurimaisemassa on erotettavissa erilaisia luonnonpiirteitä se-
kä toimintojen ja kehitysvaiheiden kulttuuripiirteitä. Maiseman monipuolisuutta 
lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja perinnemaisema-
alueet. Selvitysalueen länsiosassa vallitsevat kulttuurimaisemat, itäosa on har-
vaanasuttua ja luonnonmaisemaltaan karumpaa.  
 
Kulttuurimaisema on pääosin maatalouden muovaamaa maisemaa, peltoja, teitä 
ja pihapiirejä. Pohjolan kyläalueen maisemalle tyypillisiä ovat kumpuilevan 
maaston laajat, viljellyt peltoaukeat, tilakeskukset, peltojen metsäsaarekkeet ja 
harjujen mäntykankaat. Maiseman vaihtelua lisäävät metsälaitumet, peltojen vä-
lissä kiemurteleva joki reunuspuustoineen, järvet (mm. Valasjärvi, Ahveslampi) 
sekä taloille johtavat puukujanteet. Metsät ovat pääosin eri-ikäisiä mäntykankai-
ta. Koitin kyläalueen muodostavat kyläkeskus, jonka läheisyyteen sijoittuu pien-
taloasutusta. Viljeltyjä peltoja on mm. Uusi-Koitin ja Ala-Koitin tiloilla. Muuten 
pellot on valtaosin metsitetty koivulle. Maiseman vaihtelua lisäävät etenkin ve-
sistöt; Vehkalampi, Hietajärvi ja Sahajoki, jonka reunusmetsät ovat rehevää leh-
toa. Metsät ovat lähinnä nuoria ja varttuneita mäntykankaita (mm. Sahakankaan 
alue).   
 

 
Kuva 3. Pohjolan kylän avointa kulttuurimaisemaa. Peltojen halki kulkee val-

tatie 4.  
 
Maisemaa pirstovat paikoin kauas näkyvät mäenrinteiden ja lakiosien laajat avo-
hakkuut. Lisäksi maatalousmaisemaa rikkovat vesistöjä ja viljelyksiä halkovat 
valtatie 4, maantiet sekä voimalinjat.  
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4.5 Vesiluonto 

4.5.1 Pohjavedet 

Selvitysalueella ja lähiympäristössä on useita harjujaksoja, joilla pohjavesialueet 
sijaitsevat. Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, 
vedenhankintaan soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet 
luokkaan 3. Selvitysalueella sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty liitekartassa 
(liite 1). Kartalla kuvattuun pohjavesialueeseen sisältyvät pohjaveden varsinai-
nen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä suojavyöhyke.  
 
Taulukko 1. Selvitysalueen pohjavesialueet (Britschgi & Gustafsson 1996). 
Pohjavesi-
luokka 

Pohjavesialue Kokonaispinta-
ala (km2) 

Antoisuus 
(m3/d) 

Luokka I 
 

Hartola kk (0608101) 4,80 1000 

Luokka II 
 

Pohjola-Tainionvirta (0608103A) 
Pohjola-Tainionvirta (0608103B) 
Pohjola-Tainionvirta (0608103C) 
Sahansuo-Vaimolampi (0608104) 
Kalho (0608151) 
Kuterlampi (0678110) 
 

1,86 
3,51 
0,81 
4,62 
10,15 
1,11 

400 
1400 
400 
1700 
4500 
400 

 
Pohjavesien puhtauden uhkatekijöitä ovat maa-ainesten otto ja siihen liittyvät 
oheistoiminnat, tienpito, haja-asutukseen liittyvä jätevesien maahan imeytys sekä 
sopimaton lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö maa- ja metsätaloudessa.  

4.5.2 Pintavedet  

Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen, Sysmän reittiin. 
Vedet yhdistyvät Kymijokeen laskeviksi suuriksi vesireiteiksi. Latvajärvi on 
Suontee. Vedet kulkeutuvat Rautavedestä Joutsansalmen kautta Angesselkään, 
Jääsjärven, Joutsjärven ja Enoveden kautta Nuoramoisjärveen ja edelleen Päijän-
teeseen.  
 
Suomen ympäristökeskus on tehnyt vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen  
(käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön, kalastukseen yms.), jossa selvitysalueen 
suurimmat järvet on luokiteltu seuraavasti (www.ymparisto.fi): 
- Erinomainen: Jääsjärvi, Salajärvi, Uurajärvi sekä Tainionvirta Keijulankoski-

Jääsjärvi välillä 
- Hyvä: Iso Kuivajärvi, Iso-Luotikas, Enovesi, Keihäsjärvi sekä Tainionvirta 

Sysmästä Keijulankoskeen 
- Tyydyttävä: Valasjärvi   

4.6 Kasvillisuus  

Hartola kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, Järvi-Suomen ala-
alueeseen ja Etelä-Hämeen eliömaakuntaan.  
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4.6.1 Metsät 

Alueella vaihtelevat keskinkertaiset ja karuhkot, havupuuvaltaiset metsämaat. 
Yleisimpiä ovat mustikkatyypin (MT) tuoreet kuusi- ja mäntykankaat. Myös 
kuivahkot puolukkatyypin (VT) mäntykankaat ovat tavallisia. Kuivahkoja kan-
kaita on etenkin harjumänniköissä mm. Ahveslammen rannalla sekä Hakalan-
lammin harjurinnemetsissä. Puusto on uudistuskypsää mäntykangasta. Kenttä-
kerroksen lajistoon kuuluvat puolukka, mustikka, metsälauha, metsäkastikka, 
kielo ja metsätähti.  
 

 
Kuva 4. Ahveslammen harjurinteen metsää. 
 

 
Kuva 5. Pikonlammen kallioiset rannat ovat mäntykankaita. 
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Kallioselänteillä ja kallioisilla rannoilla vallitsevat kanervatyypin (CT) kuivat 
kankaat sekä jäkälätyypin (ClT) karukkokankaat. Kallioiden lajisto ei juuri eroa 
ympäröivästä metsäkasvillisuudesta. Vanhaa kitukasvuista mäntyä, pientä koivua 
ja katajaa kasvaa harvakseltaan. Kanerva, puolukka ja poronjäkälät muodostavat 
yhtenäisiä kasvustoja, niukemmin kasvaa mm. variksenmarjaa ja mustikkaa.  
 
Lehtomaisia kankaita ja lehtoja esiintyy harvakseltaan mm. viljelysten lähettyvil-
lä, purojen ympäristössä sekä järvien ja jokien rannoilla. Lehtomaiset kankaat 
ovat käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kankaita. Puustossa kuusi on usein vallit-
sevana. Lehdot ovat pienialaisia ja lehtipuuvaltaisia. Pääpuulajeina ovat vaihte-
levasti harmaaleppä, koivu ja kuusi, seassa kasvaa pihlajaa, tuomea, tervaleppää, 
haapaa ja mäntyä. Pensaskerroksen muodostavat etenkin lehtipuiden taimet sekä 
korpipaatsama, punaherukka ja lehtokuusama.  
 
Lehtokasvillisuus vaihtelee käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreista leh-
doista rehevämpiin käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteisiin suurruoho-
lehtoihin. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja, lehtopähkämö, nä-
siä, kevätlinnunherne, lehto-orvokki, sinivuokko ja lehtoimikkä. Tuoreissa leh-
doissa kenttäkerroksen valtalajistoon kuuluvat mm. käenkaali, oravanmarja ja 
metsäimarre. Muuta lajistoa mm. metsämansikka, metsäkurjenpolvi, metsäalve-
juuri, kielo ja nuokkuhelmikkä. Suurruoholehtojen kenttäkerroksen valtalajeja 
ovat mesiangervo, ojakellukka ja soreahiirenporras. Muuta lajistoa mm. metsä-
kurjenpolvi, rönsyleinikki, nokkonen, nurmilauha, ranta-alpi, vadelma, lehtotes-
ma, suokeltto ja vuohenputki.      
  
Alavat rantametsät ovat tyypillisesti koivuvaltaisia, seassa kasvaa harmaaleppää, 
tervaleppää sekä yksittäisiä haapoja. Metsitetyt pellot ovat nuoria koivikoita ja 
kuusikoita. 
 

 
Kuva 6. Sahajoen varrella on rehevää harmaaleppälehtoa. 
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4.6.2 Suot 

Hartolan alueen suot kuuluvat Sisä-Suomen vietto- ja rahkakeidasvyöhykkeeseen 
(Eurola ym. 1995). Laajoja suoalueita on etenkin selvitysalueen koillisosassa, 
mm. Isosuo, Alimmaisen ja Vähä Suojärven suot. Lisäksi Juvanjoen, Juvanlam-
men ja Vähälammen välillä on yhtenäisiä suoalueita. Muuten suot ovat lähinnä 
pienialaisia, mäkien väliin ja painanteisiin syntyneitä räme- ja korpisoita. Ranta-
rämeet ovat yleensä suopursuvaltaisia isovarpurämeitä, joiden lajistoon kuuluvat 
lisäksi juolukka, vaivero, puolukka, tupasvilla, variksenmarja, kanerva, suokukka 
ja lakka. Jonkin verran on myös tupasvilla- ja kangasrämeitä.  
  
Yleisin ranta-alueiden suotyyppi ovat suojaisiin lahdenpohjukoihin ja mataliin 
lahtiin syntyneet rantaluhdat.  Yleisin luhtatyyppi on ruoho- ja saraluhta, jotka 
vaihettuvat paju- ja koivuluhdiksi. Ruoho- ja saraluhtien valtalajeina ovat kasti-
kat, pullosara ja järviruoko. Lisäksi tavallisia lajeja ovat jouhisara, järvikorte, 
kurjenjalka, suoputki, terttualpi, rentukka, vehka, luhtavilla, isokarpalo, vesiher-
ne, suo-orvokki, luhtavuohennokka ja metsäalvejuuri. Rehevämmillä lahdilla on 
leveäosmankäämiä (mm. Vähä Suojärvi ja Isottu). Koivuluhtien puuston muo-
dostavat hieskoivu, tervaleppä, korpipaatsama ja pajut. Kenttäkerroksen tyypil-
listä lajistoa ovat mm. korpikastikka, metsäkorte, järvikorte, metsäalvejuuri, me-
siangervo, metsätähti, puolukka, mesimarja, oravanmarja ja riidenlieko.  
 

 
Kuva 7. Laajoilla rantaluhta-alueilla vaihtelevat kastikkavaltaiset ruoho- ja 

saraluhdat, pajuluhdat sekä järviruokokasvustot.  

4.6.3 Vesi- ja rantakasvillisuus 

Selvitysalueen vedet ovat pääosin karuja. Järvikasvillisuudeltaan alue kuuluu 
reittivesien järviruokotyyppiin, johon luetaan kuuluvaksi valtaosa maamme suur-
järvistä. Järviruokoa esiintyy runsaina kasvustoissa lahdissa, lahdenpohjukoissa 
ja kivikkorannoilla. Pienemmillä järvillä tyypillisiä ovat järvikortteen muodos-
tamat kasvustot. Pienten lampien ja järvien ranta- ja vesikasvillisuus on pääsään-
töisesti niukkaa ja usein rantaa kiertää nevareunus.  
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Vesikasvillisuus on melko niukkaa. Kelluslehtisistä tavallisimpia ovat ulpukat,  
pohjanlumme ja uistinvita. Ilmaversoisiin kuuluvat järvikorte, osmankäämi ja ra-
tamosarpio. Laajoja ruovikoita on mm. Iso Suojärvellä, Iso-Ruokojärvellä ja Va-
lasjärvellä. Paikoin myös järvikorte muodostaa yhtenäisiä kasvustoja.     
 
Vesi- ja rantakasvillisuudessa on havaittavissa selvää vyöhykkeisyyttä. Rannat 
ovat kallio-, kivikko-, hiekka- ja moreenirantoja sekä rantaluhtia. Pääosin maa-
ranta on kapea. Rantakasvillisuuteen kuuluvat mm. pullosara, viiltosara, jou-
hisara, järvikorte, rentukka, kurjenjalka ja terttualpi. Etenkin pienempien lampien 
soistuneilla rannoilla tyypillisiä ovat vehkakasvustot. Järvikorte- ja pullosara-
vyöhykkeiden edustalla on lahdissa ja matalilla rannoilla järviruokokasvustoja. 
Rantaluhtia on lähinnä suojaisissa lahdenpohjukoissa. Ruoho- ja saraluhdat ra-
joittuvat suoraan avoveteen tai niiden edustalla kasvaa järvikortetta tai järviruo-
koa. Avointa luhta-aluetta reunustavat monin paikoin koivu- ja pajuluhdat sekä 
koivu-leppäluhdat.  
 
Rantapuusto- ja pensasto on iältään vaihtelevaa mäntyä, koivua, pihlajaa, terva-
leppää sekä katajaa, korpipaatsamaa ja pajuja.   

4.6.4 Perinne- ja kulttuurikasvillisuus 

Tavanomaista kulttuurikasvillisuutta edustavat mm. pihat, laidunnurmet ja enti-
set pellot. Perinnemaisemakohteista selvitysalueella on maakunnallisesti arvokas 
Kalhon laitumet sekä paikallisesti arvokas Kolkkalan laidun (Hovi 2000).  Perin-
nemaisemakohteilla on niittyä, laidunniittyä ja kallioketoa. 

4.7 Eläimistö 

4.7.1 Nisäkkäät 

Päijät-Hämeen hirvikanta on vahva, ja jonkin verran alueella liikkuu valkohäntä-
peuroja. Yleisiä lajeja ovat metsäjänis, rusakko ja orava. Majavan pesimälampia 
ja -järviä ovat Väärälampi, Lautjärvi, Isotun Isotunlahti sekä Iso Ruokojärvi. 
Pienpedoista yleisiä ovat kettu, kärppä, lumikko, minkki ja supikoira. Minkki-
kanta on vahva etenkin Valasjärvellä, jossa on kalankasvatusaltaita.  

4.7.2 Linnut 

Selvitysaluetta luonnehtivat karut vesistöt ja rehevät lahdet. Alueen linnustolle 
ovat tyypillisiä karujen vesistöjen linnut, kuten kuikka, telkkä, rantasipi ja kala-
lokki. Lisäksi alueella elää karuhkojen vesistöjen härkälintu. Reheviä elinympä-
ristöjä suosivista lajeista selvitysalueella tavattiin mm. haapana, punasotka, no-
kikana, silkkiuikku ja pikkulokki. Laulujoutsen esiintyy alueella pesivänä. Lok-
kilintujen muodostamia kolonioita ovat Ihanajärven ja Vähä Suojärven pikku-
lokkiyhdyskunnat.  
 
Havainnot on jaettu kahteen ryhmään: vesi- ja rantalinnusto sekä muut lajit. 
Kaavoituksella on todennäköisesti selvä vaikutus vesi- ja rantalinnustoon. Uhan-
alaisten ja silmälläpidettävien lajien pesimäpaikat /reviirit /esiintymispaikat on 
esitetty liitekartassa (liite 1).  
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4.7.2.1 Vesi- ja rantalinnusto 

Kuikka on karujen selkävesien tyypillisimpiä vesilintuja. Kartoituksessa tehtiin 
havaintoja yhteensä yhdeksästä yksilöstä. Kuikkareviirejä tulkittiin olevan kuusi, 
joista kaksi on varmaa pesintää (Laihalampi, Iso-Luotikkaan Kotiluoto).  
 
Silkkiuikku havaittiin kartoitusalueella Valasjärvellä (3 paria). Härkälintu on 
maassamme silkkiuikkua harvalukuisempi, karumpien elinympäristöjen uikku-
lintu, joka kartoitusalueella kuitenkin on silkkiuikkua yleisempi. Silkkiuikku tar-
vitsee elinympäristökseen laajoja ruovikoita, härkälintu tyytyy vaatimattomam-
piinkin ruovikoihin. Kartoituksissa havaittiin yhteensä neljä pesintää, jotka ovat 
Hietajärvellä, Sikolammella, Ihanajärvellä ja Valasjärvellä.  
 
Laulujoutsen pesii rauhallisissa lahdissa ja pienissä saarissa. Kartoitualueelta 
löydettiin viisi pesimäjärveä. Lisäksi havaittiin pesimättömiä, kierteleviä yksilöi-
tä ja kihlapareja (5 paria) eri puolilta selvitysaluetta. 
 

 
Kuva 8. Joutsenpari Tokeensalmen pelloilla. 
 
Selvitysalueen yleisimpiä sorsalintuja ovat telkkä, sinisorsa ja tavi. Telkkä kuu-
luu ainakin 11 lammen pesimälinnustoon. Telkkä on maamme kolmanneksi ylei-
sin vesilintu, joka viihtyy monenlaisilla järvillä. Sinisorsahavaintoja tehtiin yh-
teensä 31 yksilöstä 12 lammelta. Todellinen pesimäkanta on edellä mainittua lu-
kua suurempi. Tavi on maamme yleisin vesilintu. Laji pesii myös vaatimattomis-
sa kosteikoissa. Kartoituksessa havaintoja tehtiin yhteensä seitsemästä yksilöstä 
neljältä lammelta. Todellinen pesimäkanta on huomattavasti edellä mainittua lu-
kua suurempi.  
 
 
Reheviä elinympäristöjä suosivista vesilinnuista selvitysalueella tavattiin haapa-
na, tukkasotka, punasotka ja nokikana. Haapana esiintyy pesivänä koko Suo-
messa. Sen elinympäristövaatimukset ovat esimerkiksi sinisorsan tai tavin vaati-
muksia kovemmat, ja se suosii rehevämpiä elinympäristöjä. Selvitysalueella ha-
vaintoja tehtiin yhteensä viidestä yksilöstä (5 koirasta ja 4 naarasta). Tukkasotka 
ja punasotka ovat rehevien runsaskasvisten järvien tyyppilajeja. Kartoitusalueella 
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reheviä lintujärviä ei juurikaan ole, joten lajit ovat harvalukuiset. Tukkasotka ha-
vaittiin kolmella lammella: Keskinen (1 pari), Laihalampi (1 pari) ja Lemmon-
lampi (7 koirasta ja 2 naarasta). Punasotka kuuluu Valasjärven linnustoon (8 koi-
rasta ja 2 naarasta). Nokikana pesii rehevillä järvillä ja viihtyy parhaiten ruovi-
koissa. Laji kuuluu Valasjärven pesimälinnustoon.  
 
Etelä-Hartolan alueen lokkilinnustoon kuuluvat kalalokki, kalatiira, naurulokki, 
pikkulokki ja selkälokki. Kalalokki on karujen järvien peruslintu, joka pesii tyy-
pillisesti yksittäisparein lähellä rantaviivaa olevalla kivellä. Kartoitusten perus-
teella laji kuuluu 14 lammen pesimälinnustoon. Eniten pesintöjä on Iso-
Luotikkaalla (9 paria) ja Iso Suojärvellä. Varsinaisia kalalokkikolonioita ei ha-
vaittu. Selvitysalueen selkälokkikanta on pieni. Lähinnä alueella tavataan yksit-
täisiä ruokailevia yksilöitä (mm. Ihanajärvi). Myös naurulokkikanta on pieni. 
Muutama pari pesii Ihanajärven pikkulokkiyhdyskunnassa. Pelloilla ruokailevat 
yksilöt ovat tavallisia. Pikkulokkiyhdyskuntia havaittiin Ihanajärvellä (n. 40 yksi-
löä) ja Vähä Suojärvellä (n. 10 yksilöä).  Kalatiira pesii harvakseltaan koko sel-
vitysalueella. Eniten pesintöjä on Ihanajärvellä (8 yksilöä) ja Salajärvellä, jossa 
on 3-4 parin tiiraluoto. Kannanarviointia vaikeuttaa lintujen liikkuminen laajalti 
eri vesialueilla. Havaitut parit olivat pääosin yksittäisiä.  
 
Rantasipi on karujen järvenrantojen tavallinen kahlaaja. Laji havaittiin ainoas-
taan yhdellä lammella (Tevanti). Laji on esimerkiksi lokkeja huomaamattomam-
pi, joten pesimäkanta on alueella edellä mainittua lukua suurempi. Tiheät järvi-
ruovikot ovat ruokokerttusen elinympäristöä. Selvitysalueella havaittiin 14 revii-
riä viiden järven sekä Tainionvirran Vähäjoen ruovikoissa. Todellinen pesimä-
kanta on edellä mainittua lukua suurempi. 
  
Kaulushaikara suosii elinympäristönään järvien ja jokisuistojen vetisiä, korkeita 
järviruovikoita. Lajista tehtiin äänihavainto Valasjärveltä (1 reviiri). Selvitysalu-
eella on runsaasti lajin elinympäristöiksi sopivia ruovikoita ja ruokoluhtia.  

4.7.2.2 Muut lajit 
Rantasipin lisäksi selvitysalueella pesiviä kahlaajia ovat valkoviklo (Iso Suojärvi, 
Vähä Suojärvi, Keskinen), kurki (Taulampi, pesintä; Suurijärvi ja Ihanajärvi, 
ruokailevat yksilöt) sekä kuovi ja töyhtöhyyppä, jotka pesivät pääosin pelloilla. 
Lisäksi kuovi pesii Keskisen suorannoilla. Rantapensastojen tyypillinen laji on 
pajusirkku. 
 
Metsälinnusto on kangasmetsille tyypillinen. Yleisimpiä lajeja ovat mm. peippo, 
pajulintu ja tiaiset. Muuta lajistoa mm. kirjosieppo, metsäkirvinen, laulurastas, 
käpytikka, sepelkyyhky, närhi, varis ja harakka. Metsäkanalinnuista alueella elä-
vät pyy, metso ja teeri. Lintujen lajimäärä on suurin lehdoissa, puronvarsilla ja 
rantapensaikoissa. Lehtipuuvaltaisten tuoreiden metsien tyypillinen laji on lehto-
kurppa. Petolinnuista alueella havaittiin kalasääski ja hiirihaukka. Hiirihaukasta 
tehtiin havainto Vehkalammen alueelta. Saalisteleva kalasääski havaittiin Vähä 
Suojärvellä. Huomionarvoisia lajeja ovat lisäksi käki,  palokärki ja tiltaltti. 
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4.7.3 Kalat ja matelijat 

Selvitysalueen järvien ja lampien kalaston yleisimmät lajit ovat hauki, ahven ja 
särki. Uurajärvellä on runsas haukikanta sekä muikkua ja siikaa (ranta-
asukkaiden havainnot). Järveen on istutettu lohta. Valasjärven kalastoon kuulu-
vat mm. hauki, lahna ja ahven. Rakentamiselta tulisi rauhoittaa alueita, jotka ovat 
tunnettuja kutu- tai apajapaikkoja. Kevätkutuisten lajien (mm. hauki, lahna, säy-
ne ja ahven) lisääntymispaikoiksi sopivat matalat, kasvistoltaan runsaat ruovik-
kolahdet.  
 
Matelijoista selvitysalueella elää mm. kangasmetsien kivikoissa ja rämeillä viih-
tyvä kyy. Huomionarvoinen on viitasammakon kutulahti Hietajärvellä.  

4.7.4 Selkärangattomat 

Selvityksessä ei inventoitu selkärangattomia eläinlajeja. Suomen ympäristökes-
kuksen rekisterissä oli merkintä alueellisesti uhanlaisen lajin, rämelehtimittarin, 
havainnosta Isosuon Natura –alueella.  
 
Hyönteisten kannalta olennaisimmat elinympäristöt ovat vanhat metsät, lehdot, 
lehtimetsät, suot ja niityt. Suojaisat lahdet ja sisälammet ovat vesiympäristön 
hyönteisten merkittäviä lisääntymis- ja elinalueita. 
 

4.8 Luonto- ja lintudirektiivilajit 

4.8.1 Luontodirektiivilajit  

Liito-orava (Pteromys volans) 
Liito-oravan elinympäristövaatimuksia ovat sopiva pesäkolo, muutama pesää 
suojaava kuusi sekä lähellä kasvavat lehtipuut. Lajin luontaisia elinympäristöjä 
ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää 
ja koivua. Liito-oravametsissä puusto on tyypillisesti eri-ikäistä ja latvuskerrok-
sia on useita. Elinalueet ovat usein kallioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen 
varsilla. Liito-oravat pystyvät käyttämään ruokailuun ja liikkumiseen nuoria 
metsiä sekä siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita. Aikuiset liito-
oravat elävät samassa metsässä vuosia. Naarailla elinympäristön suuruus on 1-3 
ha, koirailla suurempi. 

 
Lajin kannan taantumisen syynä ovat metsätalouden aiheuttamat elinympäristö-
muutokset. Laji on kärsinyt mm. kolopuiden vähenemisestä ja elinympäristöjen 
pirstoutumisesta. Liito-orava on  EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka 
selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentämi-
nen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49§). 
 
Maastotöiden yhteydessä löydettiin liito-oravan elinalue Enoveden Piilosyvän-
saaren lehdosta (J. Kärkkäinen 2004). Neljän haavan juurelta todettiin kohtalai-
sesti/runsaasti papanoita.  
 
Viitasammakko (Rana arvalis)  
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Viitasammakko elää kosteissa ympäristöissä. Lajin elinympäristöjä ovat kosteat 
niityt, metsät ja suot. Keväällä viitasammakot oleilevat kutuvesissä sekä niiden 
lähettyvillä. Laji elää mm. Hietajärven Koitinlahden pohjoisrannan matalassa, 
luhtaisessa lahdessa.  

4.8.2 Lintudirektiivilajit  

Kalasääski (Pandion haliaetus) 
Kalasääski pesii harvalukuisena koko Suomessa rauhallisilla metsä- ja suoalueil-
la, usein kilometrien päässä saalistusvesiltä. Vain pieni osa pareista pesii rannoil-
la ja pikkusaarissa. Pesäpaikan valinnan ratkaisevat paikan rauhallisuus, sopivan 
pesäpuun löytyminen ja vesistöjen läheisyys. Pesät sijaitsevat vanhan, tasalatvai-
sen männyn latvassa. Monilla kalasääskipareilla on 2-3 pesää (vaihtopesät). Vä-
hä-Suojärvellä havaittiin yksi saalistava yksilö. 
 
Kalatiira (Sterna hirundo) 
Kalatiira on sisävesillä yleinen laji. Se suosii suurten selkävesien luotoja ja pik-
kusaarten rantakallioita, mutta pesii myös pienemmissä vesistöissä karuista met-
säjärvistä reheviin lintujärviin. Kalatiiran kanta on paikoin taantunut mm. pesä-
paikkojen vähetessä mökkiasutuksen takia. Kalatiira pesii harvakseltaan koko 
selvitysalueella mm. Suurijärven luodoilla, Lautjärvellä, Iso-Luotikkaalla, 
Ihanajärvellä ja Valasjärvellä sekä Salajärven Sikosaaren nimettömällä luodolla. 
Havaitut parit olivat pääosin yksittäisiä.  
 
Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 
Kaulushaikaran pohjoisimmat pesimäpaikat ovat Etelä-Suomen järvien ja meren-
lahtien laajimmissa ruokokasvustoissa. Laji suosii vetisiä, korkeita järviruovikoi-
ta. Se keskittyy järville ja jokisuistoihin. Koiraan huutelupaikakseen valitsema 
kasvusto voi olla alle hehtaarin suuruinen. Koko reviiri on tavallisesti noin 0,5 
km2 ja siihen kuuluu ruovikon lisäksi saraniittyjä, vesiuomia ja avovesialueita.  
 
Kaulushaikara alkoi levittäytyä Suomeen 1800-luvun lopulla. Laji alkoi selvästi 
runsastua 1970-luvulla. Huomattavimmat keskittymät sijaitsevat Kymenlaaksos-
sa ja Päijät-Hämeessä. Etelä-Hartolan alueelta havaittiin inventointien yhteydes-
sä yksi reviiri Valasjärven lounaisrannalta. Lajia on tavattu samalta alueelta 
myös kesällä 2002 (Virtanen 2002). Kaulushaikaralle soveliaita ruovikoita on 
selvitysalueella useita.  
 
Kuikka (Gavia arctica)   
Kuikka on pitkäikäinen ja hitaasti lisääntyvä lintulaji, jonka kanta on taantunut. 
Syynä tähän pidetään rantojen rakentamista ja retkeilyn aiheuttama lisääntynyt 
häirintä. Vaikutus on usein välillinen: pesältään paenneen kuikan munat joutuvat 
helposti variksen tai muiden pesärosvojen saaliksi. Kuikka suosii pesimäympä-
ristöinä rauhallisia ja karuja järviä. Kartoituksessa löydettiin kaksi varmaa pesin-
tää.  
 
Kuikka todettiin seuraavilta järviltä.  
- Iso-Luotikas, Kotiluoto. Pesintä. 
- Laihalampi, pesintä 
- Enojärvi, kuikkapari  
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- Pirttijärvi, kuikkapari  
- Salajärvi, useita kuikkapareja. Kuikan reviirit sijoittuvat Salajärven pohjois-

osaan Kutulahden ja Tervasaaren ympäristöön, Salajärven keskiosalle Sel-
käsaarten alueelle ja Salajärven itäosassa Keskinenlahdelle.   

- Iso Kuivajärvi, Sarkalahti-Pajusaaret, kuikkapari. 
- Iso Kuivajärven eteläranta, 1 yksilö. 
- Kolmisoppi, pesintä todennäköinen 
- Iso Suojärvi, pesintä todennäköinen 
- Tevanti, pesintä todennäköinen 
- Vehkalampi, pesintä todennäköinen 
 
Kurki (Grus grus) 
Kurki pesii erilaisilla soilla, varmimmin suurilla rimpisillä nevoilla. Laji asettuu 
usein myös peltojen ympäröimien järvien niityille ja ruovikoihin sekä pienelle 
avosuolle tai soistuneelle lammelle, jos lähettyvillä on rauhallisia, ruokailupai-
koiksi sopivia rantaniittyjä tai peltoja. Kurki kuuluu Isosuon Natura –alueen pe-
simälinnustoon. Lisäksi laji pesii Taulammen eteläpäässä. Ruokailevia yksilöitä 
havaittiin Ihanajärven (1  pari) ja Suurijärven rannoilta, Enojärven Päiväniemen 
luhdalta  (1 pari) ja Pukaralammen etelärannan luhdalta (1 pari). 
 
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) 
Laulujoutsen on nykyisin koko Suomen pesimälintu, joka kelpuuttaa syrjäisten 
suojärvien lisäksi elinpaikoikseen myös viljelyseutujen runsaskasviset lintujärvet 
ja suorantaiset metsäjärvet. Parhaiten laji viihtyy matalilla kortteikkorannoilla. 
Joutsen on pitkäikäinen lintu, joka alkaa pesiä vasta 4-6 –vuotiaana. Noin 1/3 
joutsenkannasta pesii vuosittain. Valtaosa pesimättömistä pareista on nuoria.  
 
Laulujoutsenen pesimäjärviä ja –lampia ovat Iso Suojärvi, Vähä Suojärvi, Kes-
kinen, Vähä-Piisku ja Ihanajärvi. Laji on pesinyt kesällä 2003 Tevannissa 
(www.phnet.fi/public/phlty). Pesimättömiä kihlapareja havaittiin viideltä järveltä 
tai lammelta. Lisäksi ruokailevia yksilöitä tavattiin mm. Valasjärveltä, jonka ete-
läosassa oli 17 nuoren yksilön ryhmä.  
 
Metso (Tetrao urogallus) 
Metso viihtyy vanhoissa ja keski-ikäisissä kuusimetsissä, mäntykankailla, kor-
vissa ja rämeillä. Laji tarvitsee sopivan ympäristön vuosikierron eri vaiheissa. 
Metsokannan heikkenemisen tärkein syy on vanhojen, laajojen metsäalueiden 
väheneminen ja pirstoutuminen. Laji elää mm. Uurajärven ympäristössä.  
 
Palokärki (Dryocopus martius) 
Palokärki viihtyy järeäpuisissa männiköissä, sekametsissä, lehdoissakin. Pitkällä 
aikavälillä laji on taantunut metsätalouden aiheuttamien elinympäristömuutosten 
vuoksi. Laji elää mm. Lautjärven rantametsissä.  
 
Ruisrääkkä (Crex crex) 
Ruisrääkän elinympäristöjä ovat heinä- ja rehupellot sekä ranta- ja luhtaniityt. la-
ji pesii harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomessa. Ruisrääkkä pysyy kasvillisuuden 
suojassa, asutun reviirin paljastaa koiraan soidinääntely. Kannanromahduksen 
pääsyy on maanviljelysmenetelmien muuttuminen, etenkin heinänkorjuun ko-
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neistuminen ja salaojitukset, jotka vähentävät ruokailu- ja suojapaikkoina tärkei-
tä ojanpientareita. Ruisrääkällä oli kesällä 2004 reviiri Purasalmen Pohjanlam-
men puolen rantaniityllä, joka on maantie 15049 pohjoispuolella.  
 
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 
Ruskosuohaukan elinympäristöä ovat Etelä-Suomen viljelyseutujen ruovikkoiset 
merenlahdet, järvet ja jokisuistot. Pesäpaikaksi kelpaavat vain laajimmat ja ti-
heimmät vedessä kasvavat ruovikot. Pääosan maamme ruskosuohaukoista pesii 
Kymenlaakso-Pori –linjan eteläpuolella rehevillä järvillä. Vuonna 1991 tehtyjen 
laskentojen perusteella Päijät-Hämeen kanta on vahva (44 paria). Rus-
kosuohaukka ruokaili Kilpilammella. 
 
Teeri (Tetrao tetrix) 
Lajin suosimia elinympäristöjä ovat metsän ja avomaaston valoisat reuna-
vyöhykkeet soiden laiteilla, peltojen tuntumassa, hakkuuaukeilla ja saarissa. Tal-
viravinnon teeri saa koivikoista. Viimeisen 30 vuoden aikana teerikanta on vä-
hentynyt noin 70%. Laji elää mm. Isosuon Natura –alueella.  

4.9 Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä harvinaiset eliölajit 

4.9.1 Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit 

 
Liito-orava (Pteromys volans)  
Ks. 4.8.1. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit.  Laji on vaarantunut. 
 
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) 
Tiltaltti viihtyy kuusimetsissä ja kuusivaltaisissa sekametsissä aina Lappia myö-
ten. Laji on vähentynyt Suomessa viimeksi kuluneiden kolmen vuosikymmenen 
aikana nopeasti. Vaikka metsät ovat kuusettuneet, ne ovat samalla pirstaloitu-
neet, mikä on heikentänyt lajin elinoloja. Koko Suomen pesimäkannan on arvioi-
tu olevan noin 150 000–200 000 paria. Tiltalttikoiras lauloi Kilpilammen etelä-
rannalla. Laji on vaarantunut. 
 
Naurulokki (Larus ridibundus)  
Naurulokki pesii tyypillisimmin yhdyskuntina rehevien lintujärvien ja –lahtien 
ruovikoissa ja rantaluhdissa. Lajin kanta on alkanut vähetä 1970-80 -luvulta läh-
tien. Taantuman syynä voivat olla mm. minkin ja harmaalokin runsastuminen se-
kä ravinnonsaantia heikentänyt tehomaatalous. Naurulokkeja pesii Ihanajärvellä 
pikkulokkiyhdyskunnassa ja ilmeisesti Salajärven Sikosaaren nimettömällä luo-
dolla. Naurulokkeja ruokaili Kilpilammella. Laji on vaarantunut. 
 
Selkälokki (Larus fuscus) 
Selkälokki on tyypillinen karujen järvien selkävesilintu. Laji pesii luodoilla ja 
kareilla, sisävesillä myös pienten puustoisten saarten rantavyöhykkeellä ja kalli-
oisissa niemissä. Laji voi pesiä sekayhdyskunnissa mm. harmaalokin, naurulo-
kin, kalalokin sekä kalatiiran kanssa. Pesimättömät tai pesinnässään epäonnistu-
neet kiertelijät ovat yleisiä. Laji on vaarantunut. 
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Myöhään pesivän selkälokin kanta on viime vuosina taantunut, johtuen erityisesti 
veneilyn ja leiriintymisen aiheuttaman häirinnän lisääntymisestä. Ruokaileva yk-
silö havaittiin Ihanajärvellä.    
 
Keltamatara (Galium verum) 
Laji kasvaa kedoilla, paahteisilla kallioilla, katajikoissa sekä tienvarsilla. Ketojen 
umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton loputtua on vähentänyt keltamataraa etenkin 
sisämaassa. Lisäksi laji risteytyy helposti paimenmataran kanssa. Keltamataraa 
kasvaa Kalhon perinnemaisemakohteella sekä Kolkkalan laitumella (Hovi 2000). 
Laji on vaarantunut. 

4.9.2 Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) 

Kaulushaikara (Botaurus stellaris) 
Katso 4.8.2 Lintudirektiivilajit 
 
Ruisrääkkä (Crex crex) 
Katso 4.8.2 Lintudirektiivilajit  
 
Käki (Cuculus canorus) 
Käki on tasaisimmin levinneitä lintuja Suomessa. Sille kelpaavat monenlaiset 
metsäiset ja puuryhmiä kasvavat elinympäristöt, joilta löytyy reunoja ja väljyyt-
tä. Laji suosii puoliavoimia metsiä, kuten mäntykankaita, kalliomänniköitä ja 
niiden laiteita. Käki on yleinen myös rämeillä ja rannoilla. Käen on arveltu har-
vinaistuneen Etelä- ja Keski-Suomen kulttuuriseuduilla. Lajista tehtiin useita ää-
nihavaintoja järvien ja lampien lähimetsistä (Lemmonlampi; Taulampi; Ihanajär-
vi; Vaimolampi, Kahakangas; Tevanti; Isottu, Nappikallio; Kilpilampi, Kukku-
ramäki; Tulilampi, Tulipalokangas).  
 
Metso (Tetrao urogallus) 
Katso 4.8.2. Lintudirektiivilajit 
 
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 
Katso 4.8.2. Lintudirektiivilajit 
 
Teeri (Tetrao tetrix) 
Katso 4.8.2. Lintudirektiivilajit 
 
Etelänhoikkaängelmä (Thalictrum simplex ssp. simplex) 
Laji kasvaa metsäsaarekkeiden ketomaisilla laiteilla, lehtoniityillä, kedoilla, ran-
tatörmillä ja tienpientareilla. Hoikkaängelmää kasvaa Kalhon perinnemaisema-
kohteella (A. Hovi 1996 /Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot) sekä San-
karinkalliolla Kilpilammen läheisyydessä (Haikonen & Seppänen 1991 /Suomen 
ympäristökeskuksen rekisteritiedot).  
 
Pikkukihokki (Drosera intermedia) 
Pikkukihokki kasvaa ravinteisten soitten rimpi- ja välikköpinnoilla, rantaluhdilla 
ja –nevoilla sekä pikkujärvien mudansekaisilla hiekkarannoilla. Laji on harvi-
naistunut. Pikkukihokkia kasvaa Iso Suojärven Salmilahdessa (M. Vauhkonen 
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2003 /Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot) harvakseltaan neljän aarin 
alalla (Vauhkonen 2003). 
Viuhkokääpä (Polyporus umbellatus) 
Viuhkokääpä on eteläinen laji, joka kasvaa lehdoissa, erityisesti tammimetsissä. 
Maassa kasvava laji on arka tallaamiselle, maan muokkaamiselle ja ojittamiselle. 
Viuhkokääpä on erityisesti suojeltava (LsL 47§), luonnonsuojeluasetuksessa 
uhanalaiseksi luokiteltu (LsA 21§). Laji on tavattu Pirttijärven Jokilahden itäran-
nan metsissä, Mäntyrannan talolle menevän tien varrelta (L. Blomberg 1997 
/Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot). 

4.9.3 Alueellisesti uhanalaiset lajit 

Rämelehtimittari (Scopula virgulata) 
Ramelehtimittari on luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa (LsA 21§) uhanalai-
seksi lajiksi. Laji kuuluu Isosuon Natura –alueen lajistoon (H. Pitkäranta 1993 
/Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot). Vanhassa uhanalais-luokituksessa 
(Rassi ym. 1992) rämelehtimittari on uhanalainen laji (LsA 21§). 
 
Hakarasara (Carex spicata) 
Laji kasvaa kuivilla ja tuoreilla niityillä, pientareilla ja kallioilla. Hakarasaraa 
kasvaa Pohjolan alueella pihapiirin reunamilla (K. Seppänen 1991 /Suomen ym-
päristökeskuksen rekisteritiedot) sekä Hakamaan alueella (V. Haikonen & K. 
Seppänen 1996 /Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot). 
 
Humalanvieras (Cuscuta europaea ssp. europaea) 
Humalanvieras kasvaa pihoilla ja ulkorakennusten vierillä, pientareilla, puron-
varsipensaikoissa ja joenrantaruohostoissa tavallisesti nokkosella. Lajia on tavat-
tu Pohjolan alueella (V. Haikonen & K. Seppänen 1991 /Suomen ympäristökes-
kuksen rekisteritiedot ).  
 
Nurmilaukka (Allium oleraceum) 
Nurmilaukka on kallio- ja rinneketojen sekä lehtoniittyjen kasvi. Lajia kasvaa 
Kalhon perinnemaisemakohteella Nuuttilanmeän alueella (Hovi 2000), Pohjolan 
alueella (K. Seppänen 1991 /Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot) sekä 
Hakaan alueella (V. Haikonen. & K. Seppänen 1986 /Suomen ympäristökeskuk-
sen rekisteritiedot ). 
 
Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) 
Lajin elinympäristöjä ovat lehdot, lehtomaiset metsät, tuoreet niityt ja lettosuot. 
Laji on etelässä harvinaistunut. Pussikämmekkää on löydetty Pohjolan alueelta 
(V. Haikonen 1983 /Suomen ympäristökeskuksen rekisteritiedot). 
 
Törrösara (Carex muricata) 
Lajin elinympäristöä ovat kuivat niityt, pientareet sekä lehtomaiset metsikkörin-
teet. Törrösaraa kasvaa Kalhon perinnemaisemakohteella Nuuttilanmäen alueella 
(Hovi 2000). 
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4.10 Suomen vastuulajit ja muut huomionarvoiset lajit 

 
Tähän ryhmään on koottu Suomen kansainväliset vastuulajit sekä lajit, jotka ovat 
Hartolan alueella harvinaisia tai jotka eivät ole mukana uudessa uhanalaisluoki-
tuksessa (Rassi ym. 2000), mutta ovat luonnonsuojeluasetuksen (LsA 21§) liit-
teessä 4 mainittuja uhanalaisia lajeja. 
 
Kuikka (Gavia arctica) 
Katso 4.8.2. Lintudirektiivilajit 
Laji on luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa (LsA 21§) silmälläpidettäväksi.    
 
Selvitysalueelta tavattiin tai on tiedossa seuraavat Suomen kansainväliset vastuu-
lajit: 
- liito-orava 
- rantasipi, tavi, haapana, telkkä, ruisrääkkä, laulujoutsen, selkälokki, pikku-

lokki, kalatiira, kuovi, teeri, metso, valkoviklo, metso 
- ahonoidanlukko, korpisorsimo 
 

5 LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET 

5.1 Luontokohteet 

5.1.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

1. Hartolan Isosuo (Natura-koodi FI0500003) 
Pinta-ala: 99 ha 
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: teeri (NT), uhanalainen laji, rämelehtimittari 
(RT), suovalkku 
Maankäyttösuositus: SL/nat 
 
Hartolan Isosuo on liitetty Suomen Natura 2000 –suojeluverkostoon luontodirek-
tiivin perusteella (SCI-alue). Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. 
Isosuo on perustettu valtion luonnonsuojelualue. Isosuo on soidensuojelualue ja 
vahvistetun seutukaavan suojelualue. Siihen on rajattu mukaan pieniä alueita 
luonnontilaista suota, joka ei kuulu soidensuojelualueeseen eikä –ohjelmaan.  
 
Hyvin luonnontilainen Isosuo on valtaosaltaan vetistä lyhytkorsi- ja suursarane-
vaa, jossa paikoin esiintyy myös mesotrofiaan liittyviä piirteitä kuten suursarai-
suutta ja paikoitellen järviruokokasvustoja. Suon eteläosassa on tyypillistä niuk-
karavinteista keidassuota, jossa vuorottelevat mosaiikkimaisesti vähäpuustoiset 
rahkarämekermit ja ombrotrofiset lyhytkorsinevalaikut. Suon reunat ovat puus-
toisia rämeitä, tupasvilla- ja isovarpurämeitä. Mineraalimaan rajalla esiintyy ve-
tisiä rämenevalaiteita ja kuusivaltaisia kangaskorpia. Suo on kokonaisuutena hy-
vin luonnontilainen. Alueella on puolustusvoimien varasto ja siihen liittyviä ra-
kennus- ja harjoitustoimintoja. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toi-
mintaa.   
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Alueelta todetut luontodirektiivin luontotyypit ovat (luontotyypin % -osuus Na-
tura-alueen pinta-alasta, merkintä * = ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai la-
ji): 
- *Keidassuot (100%) 
 
Alueella on seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit: kurki, uhanalainen laji 
Muita huomionarvoisia lajeja ovat suovalkku ja teeri. Teeri on Suomen erityis-
vastuulaji.  
  
2. Lautjärvi – Laukkala – Kaituenlampi (Natura-koodi FI0500082) 
Pinta-ala: 93 ha 
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki, vesilaki 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kuikka (LsA 21§), uhanalainen laji 
Maankäyttösuositus: SL/nat 
 
Lautjärvi-Laukkala-Kaituenlampi alue on liitetty Suomen Natura 2000 –
suojeluverkostoon luonto- ja lintudirektiivin perusteella (SCI- ja SPA-alue). Suo-
jelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Alueen eteläosa on val-
tion omistuksessa. Kohde on uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman mukainen II-
alue. Kaituenlammesta on seutukaavassa luonnonsuojelualuevaraus.  
 
Pääosan kohteesta muodostavat Lautjärvi-Laukkalan metsät, jotka 
ovat uhanalaisen lajin elinaluetta. Metsät ovat pääosin koivuvaltaisia, osin sois-
tuneita. Lahopuuta metsissä on enimmäkseen vähän, puusto on kylläkin paljol-
ti varttunutta. Eteläisimmän osa-alueen länsiosa on edustavinta vanhaa met-
sää, jossa on kohtalaisesti lahopuuta. Kohteeseen kuuluu myös Kaituenlampi, 
jolla pesii suurehko naurulokkikolonia sekä muutamia pikkulokkeja. 
 
Lautjärven-Laukkalan metsät ovat koivuvaltaisia sekametsiä, joiden ar-
voa korostavat vanhan metsän piirteet. Metsät tarjoavat elinympäristön monipuo-
liselle eliölajistolle, kuten uhanalaiselle lintulajille. Kaituenlampi on merkittävä 
lintuvesi, jossa huomionarvoista on naurulokkiyhdyskunta. 
 
Alueelta todetut luontodirektiivin luontotyypit ovat (luontotyypin % -osuus Na-
tura-alueen pinta-alasta, merkintä * = ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai la-
ji): 
− Humuspitoiset järvet ja lammet (18%) 
− Vaihettumissuot ja rantasuot (3%) 

− *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 
(10%) 

− *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät (51%) 
 
Alueella on seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit: kuikka, uhanalainen laji 
Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomia säännöllisesti esiintyviä muuttolin-
tuja ovat pikkulokki ja harmaahaikara. Muita alueelta tavattavia lajeja ovat haa-
pana, hömötiainen, peukaloinen, sinitiainen ja vihervarpunen. .  
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5.1.2 Kansallisesti arvokkaat kohteet 

3. Isonsuon soidensuojelualue (SSA060028) 
Pinta-ala: 89,4 ha 
 
4. Isosuon aarnialue (SSO060181) 
Pinta-ala: 93,1 ha 
 
5. Piilosyvänsaaren lehto ja luhta, Enojärvi (Enonvesi) 
Pinta-ala: 1,9 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 
Maankäyttösuositus: SL 

 
Kasvillisuus- ja eläimistökohde.  Edustava lehto.  Kohde muodostuu tulvamet-
sästä, rantaniitystä ja kosteasta rantalehdosta. Rantaviivan tuntumassa oleva tul-
vametsä muuttuu rannalta poispäin mentäessä lehdoksi, jonka kasvistoon kuulu-
vat mm. järvikorte, hiirenporras, käenkaali, rentukka, mesiangervo, metsätähti, 
tesma, suokeltto, kevätlinnunherne, korpisorsimo, lehto-orvokki, lehtokuusama, 
ojakellukka, vuohenputki, vadelma, sinivuokko ja imikkä. Huhtasieni kuuluu 
kohteen sienilajistoon. Lehtokasvillisuus vaihtelee kosteasta tuoreeseen lehtoon. 
Puuston valtapuuna on koivu ja harmaaleppä. Reunaosilla kasvaa järeähköjä 
haapoja. Lehdossa on runsaasti riukulehtilahopuuta. Niemessä on havusekapuu-
valtainen ja tulvavaikutteinen metsikkö. Niemen tyvellä on rantaniitty, missä 
kasvaa mm. suomyrttiä.  Kohde on selvitysalueen edustavimmista ja arvok-
kaimmista lehdoista. Kohteella on liito-oravan reviiri. Rehevät lehtolaikut ovat 
metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
 

 
Kuva 9. Enonveden Piilosyvänsaaren rantalehto. 
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Kuva 10. Piilosyvänsaaren rantalehto. 
 
6. Ihanajärven ruovikot, Ihanajärvi 
Pinta-ala: 10,1 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: naurulokki (VU), selkälokki (VU)  
Maankäyttösuositus: luo 
Linnustokohde. Järven pohjoisosan ruokoluhdalla pesii pikkulokkien (40 y), nau-
rulokkien ja kalatiirojen (8 y) lokkiyhdyskunta. Itärannalla pesii laulujoutsen. 
Suojaisat ruovikot ovat vesilintujen suosimaa pesimäaluetta, mm. sinsisorsa ja 
härkälintu (1 p). Ruovikot ovat ruokokerttusen (2 reviiriä) elinympäristöä.  Li-
säksi järvellä havaittiin selkälokki (1 ruokaileva yksilö) sekä pohjoisrannalla 
ruokailevia kurkia (1 p).       
 

5.1.3 Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

7. Vähä Suojärven lintuvesi, Vähä Suojärvi 
Pinta-ala:  74,0 ha 
Seutukaavan suojeluvaraus: Sv 001, suojeltava vesialue 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kalasääski (NT) 
Maankäyttösuositus: S 
Linnusto- ja kasvillisuuskohde. Hyvin matala ja pehmeäpohjainen lintujärvi on 
ojitettujen soiden, mäntymetsien ja pienialaisten kuusikoiden ympäröimä, melko 
rehevä ja vyöhykkeinen järvi. Järven länsiosan laaja rantaluhta-alue on ruoho- ja 
saraluhtaa, joka vaihettuu koivu-pajuluhdaksi. Luhtasuolla pesii mm. laulujout-
sen, pikkulokkiyhdyskunta (10 y), kalalokki, haapana ja valkoviklo. Rantaruovi-
kot ovat ruokokerttusen elinaluetta.    
 
Etelälahdessa on laaja sara- ja ruoholuhta-alue, jonka valtalajeja ovat kastikat ja 
järviruoko. Muuta lajistoa mm. jouhisara, pullosara, leveäosmankäämi, kurjen-
jalka ja luhtavuohennokka. Lahden yllä saalisteli kalasääski. Laji ei pesi Vähä 
Suojärven rannoilla. Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä.     
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8. Alimmaisen lintuvesi, Alimmainen 
Pinta-ala: 52,0 ha 
Seutukaavan suojeluvaraus: Sv 002, suojeltava vesialue 
Maankäyttösuositus: S 
Linnusto- ja kasvillisuuskohde. Matala, tummavetinen lintujärvi on rahkasam-
malpohjaisten ja tiheiden järviruokoluhtien ympäröimä. Alueella on uhanalaista 
lajistoa. 
 
Laajat suoalueet muodostavat monimuotoisen suoluonnon kokonaisuuden. Ala-
via ja soistuneita rantoja reunustavaa kasvillisuudeltaan niukat ruokoluhtavyöhy-
ke sekä vaihtelevan levyiset järviruokokasvustot. Vedenkorkeuden nousun seu-
rauksena länsirannalle ja kangasmetsäsaarekkeille on muodostunut kuolleen 
mäntypuuston vyöhyke. Lahopuuta on runsaasti. Soistuneille rantametsille tyy-
pillisiä ovat karhunsammalmättäät. Rantarämeet ovat tupasvillarämettä, pienia-
laisesti esiintyy myös tupasvillakorpea, jonka vetisissä allikoissa vallitsevat veh-
kakasvustot, seassa kasvaa mm. terttualpia ja kurjenjalkaa. Eteläosassa on iso-
varpurämeitä.  
 
9. Keskisen lintuvesi, Keskinen 
Pinta-ala: 36,0 ha 
Seutukaavan suojeluvaraus: Sv 003, suojeltava vesialue 
Maankäyttösuositus: S 
Linnusto- ja kasvillisuuskohde. Matala, pehmeäpohjainen ja kapea lintujärvi, jota 
luonnehtii kelluslehtisten vesikasvien runsaus ja ympäröivät rahkasammalpohjai-
set järviruokoluhdat. Alueella on uhanalaista lajistoa.  
 
Keskisen rannat ovat pääosin ruokoluhtien reunustamat. Suojaisilla luhdilla ja 
ruovikoilla on merkitystä vesilintujen pesimäalueena. Rantaluhdissa ja -
ruovikoissa pesivät laulujoutsen, tukkasotka (1 p), kalalokki sekä kuovi, valko-
viklo ja ruokokerttunen (1 reviiri).   
 
10. Kalhon laitumet 
Pinta-ala: 22,8 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: keltamatara (VU), etelänhoikkaängelmä (NT), 
nurmilaukka (RT), törrösara (RT)  
Maankäyttösuositus: ma 
 
Perinnemaisemakohde. Kalhon kartano on Hartolan vanhimpia suurtiloja. Karta-
no ja sen eteläpuolitse virtaava Kalhonjoki rantoineen muodostavat kauniin kult-
tuurimaiseman, jota laiduntavat lehmät ja hiehot.  
 
Kalhon laitumilla on poikkeuksellisen laajoja laidunniittyjä. Laitumet ovat kui-
tenkin pääosin voimakkaasti lannoitettuja ja rikkakasvintorjunta-aineilla käsitel-
tyjä. Kasvisto on viime vuosikymmenien aikana selvästi köyhtynyt. Lisäksi 
eläimille annetaan lisärehua ja niityt ovat peltolaidunten yhteydessä. Heinäkasvit 
muodostavat 99 % kasvillisuudesta. Kukkivia kasvia esiintyy vain muutamilla 
kivisillä mäkien kohdilla. Laitumet ovat mättäikköisiä ja paikoin kivisiä. Alueel-
la on pyöreitä kivikasoja, joiden keskusta on vajonnut alemmas.  
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Nuuttilanmäki on melko kivikkoinen laidunrinne, jonka lounaisnurkasta on löy-
detty nurmilaukkaa, törrösaraa ja ketokaunokkia. Joen pohjoispuolella pääraken-
nuksesta koilliseen on navettaa lähinnä oleva laidun, jota ympäröivät pääosin 
pelto sekä pohjoisosissa soistuneet lehtivesakot. Päärakennuksesta pohjoiseen 
olevan laitumen kivikkoisella kumpareella kasvaa runsaasti kyläkurjenpolvea se-
kä keltamataraa ja hoikkaängelmää. Lisäksi hoikkaängelmää kasvaa entisellä lai-
tumella tilakeskuksen lähellä, kuivurin takana.    

5.1.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

11. Kolkkalan laidun 
Pinta-ala: 1,8 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: keltamatara (VU) 
Maankäyttösuositus: ma-1 
Perinnemaisemakohde. Kolkkalan laidun sijaitsee Kalhon laitumien läheisyydes-
sä. Tuoretta niittyä on laiduntanut lypsykarja vuodesta 1947 lähtien. Mäkilaitu-
mella on kalliopaljastumia ja kallioketoa. Kallioketolaikulla kasvaa mäkitervak-
koa. Kasvillisuus on heinävaltaista, huomionarvoisista lajeista kasvaa keltamata-
raa. Laitumen ulkopuolella jokivarressa kasvaa kyläkurjenpolvea. Laidun on 
toiminut lehmien yölaitumena. Niittyä ovat laiduntaneet hiehot. Aluetta hoide-
taan niittämällä. 
 
12. Salmilahti, Iso Suojärvi 
Pinta-ala: 3,0 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: pikkukihokki (NT) 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Salmilahden rannat ovat alavat ja luhtaiset. Ruoho- ja sara-
luhdan lajistoon kuuluvat mm. pullosara, viiltosara, kastikat, järviruoko, kurjen-
jalka ja isokarpalo. Luhta vaihettuu rantarämeiksi, joiden tyypillistä lajistoa ovat 
vaivero ja juolukka. Luhtasuolla on pikkukihokkiesiintymä. Suojaisalla lahdella 
on merkitystä vesilintujen pesimäalueena. Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä.     
 
13. Haikansaaren rantaluhdat, Iso Suojärvi 
Pinta-ala: 8,6 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Kohteen muodostavat laaja luhtainen ranta-alue, 
leveä järviruokovyöhyke sekä laulujoutsenen pesimäsaari. Ruovikon kivikoilla 
pesii kalalokkeja. Rantaluhta on pääosin ohutturpeista, paikoin kivikkoista ruo-
koluhtaa. Valtalajina on järviruoko, muuta lajistoa kastikat, luhtavilla, tupasluik-
ka, suoputki, isokarpalo, suo-orvokki ja vesiherne. Rantaluhdat ovat metsälain 
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.     
 
14. Suurijärven rantaluhdat, Suurijärvi 
Pinta-ala: 3,6 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Järven pohjoisosan alavilla rannoilla on laajahkoja ruokoluh-
ta-alueita, joissa järviruo’on lisäksi kasvaa mm. kurjenjalkaa, suoputkea ja terttu-
alpia. Rantasuolla havaittiin ruokaileva kurki. Lisäksi ruovikot ovat ruokokerttu-
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sen elinympäristöä (3 reviiriä).  Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä.     
 
15. Harmaaleppälehto, Väärälampi 
Pinta-ala: 0,4 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Kohteella luonnontilaista puroa reunustaa käenkaali-
mesiangervotyypin (OFiT) kostea suurruoholehto, joka vaihettuu käenkaali-
oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreeksi lehdoksi. Varttuneen puuston vallitsevan 
latvuskerroksen muodostavat harmaaleppä, koivu, kuusi ja mänty. Alikasvoksena 
kasvaa pihlajaa ja harmaaleppää, pensaskerroksessa punaherukkaa. Kenttäker-
roksen valtalajeja ovat käenkaali, ojakellukka, mesiangervo ja soreahiirenporras. 
Tyypillisiä lajeja ovat rönsyleinikki, nokkonen, nurmilauha, metsäimarre ja met-
säalvejuuri. Purouoma on rannan tuntumassa luonnontilainen, muuten perattu. 
Rehevät lehtolaikut ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.     
 
16. Sahajoki, Vehkalahti 
Pinta-ala: 4,1 ha 
Maankäyttösuositus: MY, joen länsipuolen metsät VL 
Kasvillisuuskohde. Sahajoki on pääosin luonnontilaisena säilynyt joki/puro, jo-
hon kuuluvat mutkitteleva uoma sekä padon alapuolinen koskijakso. Puroa reu-
nustavat kosteat lehdot, jotka ovat käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) suur-
ruoholehtoja. Kangasmetsien laiteilla on myös tuoreen lehdon piirteitä. Varttu-
neen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat koivu, mänty, kuusi ja 
haapa. Alikasvoksena kasvavat koivu, tuomi ja pihlaja, pensaskerroksessa tuomi, 
pihlaja, korpipaatsama ja punaherukka. Koskijakson rannat ovat varttunutta har-
maaleppälehtoa. Nimilajien lisäksi kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. met-
säkurjenpolvi, ojakellukka, metsämansikka, kielo, oravanmarja, metsäalvejuuri, 
metsäimarre, nuokkuhelmikkä ja ranta-alpi. Vaateliaampaa lehtolajistoa edusta-
vat sudenmarja ja lehtopähkämö. Tien reunassa on luhtaista mesiangervo- ja 
korpikastikkavaltaista koivikkoa. Ranta-alueilla kasvavat rentukka, vehka, kor-
pikaisla, terttualpi, suo-orvokki ja korpi-imarre. Rehevät lehtolaikut ovat metsä-
lain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.     
 
Sahajoella lähiympäristöineen on lisäksi virkistysarvoa. Padon kohdalla joen 
ylittää silta, joka jatkuu polkuna joen länsipuolelle. Varttuneen kuusimetsän 
kumpareella on kota ja leikkipaikat.  
  
17. Koitinlahden luhta, Hietajärvi 
Pinta-ala: 2,0 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuus- ja eläimistökohde. Pohjoisrannan matala ruovikkolahti on vii-
tasammakon elinympäristöä ja lisääntymisaluetta. Lisäksi ruovikon suojassa pe-
sii härkälintu. Järviruokokasvusto muuttuu rannan tuntumassa ruoho- ja saraluh-
daksi ja edelleen pensastoiseksi paju- ja koivuluhdaksi. Luhtakasvillisuuden val-
talajina on korpikastikka, muuta lajistoa rönsyleinikki, järvikorte, metsäkorte, 
terttualpi, jouhisara, kurjenjalka, suoputki, mesiangervo ja korpikaisla. Rantaluh-
dat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Rantapensaston 
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muodostavat pajut, hieskoivu, tervaleppä, haapa ja korpipaatsama. Kohteen itä-
rannan metsät ovat uudistuskypsää mänty-haapa-kuusi-sekametsää.  
 
18. Vähä-Piiskun luhta, Vähä-Piisku 
Pinta-ala: 2,0 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Lammen pohjoisrannan laajahkolla ruokoluhta-
alueella pesii laulujoutsen. Järviruokovaltaisen luhdan muuta lajistoa ovat mm. 
kastikat, jouhisara, pullosara, järvikorte, kurjenjalka ja terttualpi. Rantaluhdat 
ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
 
19. Kotiluoto, Iso-Luotikas 
Pinta-ala: 8,1 ha (mukana vesialuetta) 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kuikka (LsA 21§) 
Maankäyttösuositus: S/luo 
Linnusto- ja maisemakohde. Kotiluoto on koivua, mäntyä, korpipaatsamaa ja pa-
juja kasvava luoto, jolla pesii kuikka (1 p), kalatiira (4 y) sekä kalalokki (1 p). 
Kohteen eteläisellä lahdella oli nuori laulujoutsenpari. Kohteen pohjoisosassa 
luhtainen lahti on vesilintujen suosima pesimälahti (mm. tavi, telkkä). Kohteella 
on myös maisemallista arvoa.  
 

 
Kuva 11. Kotiluoto on linnustollisesti merkittävä kohde. 
 
20. Valasjärven ruovikot 
Pinta-ala: 31,5 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kaulushaikara (NT) 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Valasjärvelle tyypillisiä ovat laajat järviruovikot, 
jotka vaihettuvat ruoho- ja saraluhdiksi sekä edelleen pajuluhdiksi. Luhtien lajis-
toon kuuluvat järviruoko, pullosara, kastikat, järvikorte, kurjenjalka ja rentukka. 
Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
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Ruovikot ovat kaulushaikaran elinympäristöä (1 reviiri). Lisäksi niiden pesimä-
linnustoon kuuluvat silkkiuikku (3 p), härkälintu (1 p), sinisorsa, punasotka, no-
kikana ja ruokokerttunen (2 reviiriä). Valasjärvellä pesivät myös kalatiira ja kala-
lokki. Rantavesistöt ovat nuorten laulujoutsenten suosimaa ruokailualuetta (17 
y).  
 

 
Kuva 12. Valasjärven ruovikkoiset rantaluhdat ovat kaulushaikaran elinympä-

ristöä.  
 
21. Laihalammen rantaluhdat 
Pinta-ala: 9,9 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kuikka (LsA 21§) 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Laajat luhta-alueet ovat ruoho- ja saraluhtaa. Val-
talajeina ovat pullosara ja kastikat, muuta lajistoa järviruoko, leveäosmankäämi, 
kurjenjalka ja vehka. Harvakseltaan kasvaa koivua. Järven pohjoisrannan luhdan 
reunalla pesii kuikka. Lisäksi pesimälinnustoon kuuluvat mm. sinisorsa (2 p), 
tukkasotka (1 p) ja kalalokki. Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä.        
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Kuva 13. Kuikka pesii Laihalammen pohjoisrannan luhdan reunalla.  
 
22. Päiväniemen rantalehto, Enojärvi (Enonvesi) 
Pinta-ala: 0,6 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:  
Maankäyttösuositus: MY /luo 
Lehtipuuvaltainen tuore rantalehto, jonka edustalla on tiheä ruovikko ja kastik-
kasaraniitty.  Puustosta korostuvat iäkkäät koivut ja haavat. Puusto koostuu koi-
vusta, harmaalepästä, männystä, pihlajasta, kuusesta ja tervalepästä. Riukulaho-
puutta on siellä täällä. Kasvillisuus muodostuu mm. seuraavista lajeista hiiren-
porras, metsäimarre, metsätähti, tesma, metsäalvejuuri, sudenmarja, kielo, nurmi-
lauha ja metsäkastikka. Rehevät lehtolaikut ovat metsälain mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä.         
 
23. Peuralahden rantametsä, Kelkyttee 
Pinta-ala: 1,8 ha 
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuuskohde. Kelkytteen Peuralahden rannalla oleva matalarantainen ki-
vikkoinen koivuvaltainen tulvametsä ja metsäluhta. Kasvillisuus on mosaiikki-
maista. Rehevimmillä kohdilla kasvavat mm. rentukka, suoputki, suo-orvokki, 
mesiangervo ja hiirenporras, kurjenjalka ja rönsyleinikki. Puusto on harvennettu. 
Ranta on avoluhtaa. Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä.        
 
24. Raatteenlampi 
Pinta-ala: 11,8 ha 
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuuskohde. Suorantainen lampi, jonka pohjoispäässä on ruoho- ja heinä-
korpi. Puuston valtalajeina ovat hieskoivu ja kuusi. Kasvillisuutta luonnehtivat 
mm. hiirenporras, metsäalvejuuri, järviruoko, rätvänä, paatsama, vadelma, su-
denmarja, lillukka, kataja, pullosara ja tähtisara. Korpi on vetinen ja mättäinen. 
Korpikasvillisuus muuttuu ennen rantaviivaa metsäluhdaksi. Pääosin lammen 
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rannat on sara- ja ruovikko- sekä pensasluhtaa. Saraluhdan valtalajina on jou-
hisara ja pullosara. Lammella pesii telkkä. Ruoho- ja heinäkorvet sekä rantaluh-
dat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
 
25. Sikosaaren nimetön luoto, Salajärvi 
Pinta-ala: 0,2 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: Naurulokki (VU) 
Maankäyttösuositus: SL 
Linnustokohde. Pieni tiira- ja lokkiluoto. Pesimälinnustoon kuuluvat kalatiira (3-
4 paria), kalalokki (1 pari) ja ilmeisesti luodolla pesii myös naurulokki. 
 
26. Joutjärven rantalehto 
Pinta-ala: 0,5 ha 
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuuskohde. Pienialainen kostea lehtisekapuupuuvaltainen lehto, jonka 
kenttäkerroksen valtalajeina ovat mesiangervo ja hiirenporras. Valtapuuna on 
harmaaleppä, joiden joukossa kasvaa siellä tällä raitaa, koivua ja kuusia. Kasvis-
toon kuluvat mm. käenkaali, metsäkorte, vadelma, sudenmarja, metsäimarre, 
oravanmarja, nokkonen, suo-orvokki ja näsiä. Rehevät lehtolaikut ovat metsälain 
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
 
27. Sarkalampi 
Pinta-ala: 10,4 ha 
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Umpeenkasvanut lampi, jonka rannat ovat eri-
tyyppistä luhtaa. Lammen keskiosalla on hieman avovettä, muuten lammen on 
vallannut järvikorte. Rannat ovat sara-, järviruoko-, paju- ja metsäluhtaa. Etelä-
pään koivuvaltaisella metsäluhdalla on runsaasti pystyyn kuollutta puuta. Joutsen 
pesii lammella. Lisäksi lammen linnustoon kuuluu mm. sinisorsa ja telkkä. Ran-
taluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.        
 
28. Lauhlammen rantaluhdat 
Pinta-ala: 7,4 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Lauhlammen rannat ovat suurelta osin soistuneet. Luhtakas-
villisuutta on laajasti Lauhlammen etelä- ja pohjoispäissä.  Nämä luhdat ovat 
luonteeltaan suurelta osin ruovikko-, sara- ja pensasluhtia. Luhtakasvillisuuden 
valtalajeina ovat järviruoko, pullosara, kastikat ja kurjenjalka. Rantaluhdat ovat 
metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  
  
29. Lukkolammen luhta 
Pinta-ala: 7,8 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Lukkolammen luhta sijoittuu Lukkolammen lounaisosaa. 
Luhta on valtaosin saravaltaista luhtaa, jonka kenttäkerroksen valtalajit ovat 
suomyrtti, vaivero, viiltosara, karpalo, järvikorte ja kurjenjalka. Lisäksi kohteella 
on ruovikko- ja metsäluhtaa. Rantaluhdat ovat metsälain mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä.       
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30. Enojärven luhdat, Enojärvi (Enonvesi) 
Pinta-ala: 26,9 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Enojärven rannoille on ominaista laajat ruovikko-, ruoho-
sara- ja pensasluhdat. Enojärven luhdille on ominaista, että ruoho-saraluhdan 
edustalla on tiheä järviruokokasvusto. Paikoin esim. Keihäsniemen rannalla, avo-
luhta avautuvat järvelle ilman ruovikkovyöhykettä. Avoluhdat muuttuvat yleensä 
rantavyöhykkeellä edelleen pensastoiseksi pajuluhdaksi. Lisäksi alavilla kohdilla 
rantavyöhykkeellä on usein metsäluhtaa.  Kasviston yleisimmät lajit ovat korpi-
kastikka, luhtakastikka, pullosara, viiltosara, rentukka, vehka, kiiltolehtipaju, 
hieskoivu, terttualpi, ranta-alpi, järvikorte, järviruoko ja kurjenmiekka. Luhdilla 
on monipuolinen linnusto, mm. kurki ruokailee luhtaosilla.     

5.1.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

31. Sarkalahti-Pajusaaret, Kuivajärvi 
Pinta-ala: 20,1 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kuikka (LsA 21§) 
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuus- ja linnustokohde. Kohde muodostuu pienistä saarista, rantaluhdista 
ja karusta rantaosasta. Alueella pesii kalalokki, joutsen ja kuikka.  
 
32. Kaihtalampi 
Pinta-ala: 2,1 ha 
Maankäyttösuositus: MY 
Suorantainen pieni lampi, jonka maisema on lähes luonnontilainen. Rannalla 
kasvaa harvasti järviruokoa. Isovarpuräme lähes ympäröi lammen.  
 
33. Isotunlahti, Isottu 
Pinta-ala: 8,1 ha 
Maankäyttösuositus: luo 
Kasvillisuuskohde. Umpeenkasvaneessa lahdessa vuorottelevat avovesialueet, 
järviruovikot sekä kastikkavaltaiset ruoho- ja saraluhdat. Yleisiä lajeja ovat li-
säksi leveäosmankäämi ja pullosara. Lahden itäosan rantarämeet ovat suopursu-
valtaisia isovarpurämeitä. Rantametsät ovat varttuneita mänty-kuusikankaita. 
Suojaisa lahti on vesilintujen suosimaa pesimä- ja ruokailualuetta. Pesimälinnus-
toon kuuluvat mm. haapana ja sinisorsa. Ranta-alueella on majavan pesä.  
 
34. Taulammen rämeet, Taulampi 
Pinta-ala: 4,8 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: käki (NT)  
Maankäyttösuositus: MY 
Kasvillisuuskohde. Luonnontilaiset rämeet ovat suopursuvaltaista isovarpurämet-
tä (IR). Lampea ympäröi saravyöhyke sekä rämerannoilla luhtainen nevareunus. 
Etelärannan suolla pesii kurki, lisäksi lammen pesimälinnustoon kuuluvat telkkä 
ja sinisorsa. Kangasmetsät ovat käen elinympäristöä. 
 
35. Pohjoislahti, Iso Ruokojärvi 
Pinta-ala: 8,0 ha 
Maankäyttösuositus: MY/luo 
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Kasvillisuus- ja linnustokohde. Pohjoislahti on kasvillisuudeltaan karu, ruovik-
koinen lahti. Lahtea ympäröivät luonnontilaiset isovarpurämeet sekä kuivahkot 
mäntykankaat, jotka ovat nuorta metsää. Lahden päässä havaittiin laulujoutsen-
pari (pesintä mahdollinen). Niemessä on majavan pesä.  
 
36. Hakalanlammit 
Pinta-ala: 28,6 ha 
Maankäyttösuositus: MU 
Kasvillisuus- ja maisemakohde. Kohteeseen kuuluu harjurinteitä, luonnontilaisia 
rämeitä sekä neljä lampea, joista kaksi on alle hehtaarin kokoisia suolampia 
(MeL 10§). Jyrkät harjurinteet ovat pääosin puustoltaan varttuneita  mäntykan-
kaita, joiden kasvillisuus vaihtelee puolukkatyypin (VT) kuivahkoista kankaista 
jäkälätyypin (ClT) karukkokankaisiin. Rämeet ovat isovarpurämeitä (IR), joiden 
lajistoon kuuluvat mm. suopursu, juolukka ja variksenmarja. Kohteella on mai-
semallista ja virkistysarvoa. Rannoilla kiertelee polkuja.   
 
37. Juvanjoki 
Pinta-ala: 33,9 ha 
Maankäyttösuositus: MY /luo 
Kasvillisuuskohde. Juvanjoki on mänty- ja kuusikankaiden reunustama, osin rä-
merantainen, luontaisesti mutkitteleva joki. Rantametsät ovat pääosin varttuneita 
mäntykankaita, myös nuoria metsiä ja taimikoita on runsaasti. Maisemallisesti ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ovat koskijaksot, joita ovat 
mm. Kuoharinriutta sekä pohjoisosan koski tien risteämiskohdassa.   
 
38. Tainionvirta 
Pinta-ala: 11,0 ha 
Maankäyttösuositus: MY /luo 
Tainionvirran kosket ovat maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta arvokkaita kohteita, joilla on merkitystä koskikalastuspaikkoina.  
 
- Keijulankoski-Hiljalankoski-Taikinalahti 
- Vuoteenkoski 
- Vanhanmyllynkoski 

5.2 Maisemakohteet 

5.2.1 Luonnonmaisema 

1. Suurijärven saaret, Suurijärvi 
Maankäyttösuositus: S/MY 
Järven kapean salmen pienet saaret, kallioluodot ja puustoinen niemi muodosta-
vat maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kallioluodoilla kasvaa mäntyä ja 
koivua. Luodoilla pesivät kalatiira (1 p) ja kalalokit (2 p). Lisäksi alueella oleili 
nuori laulujoutsenpari.   
 
2. Lehmikallio, Lautjärvi 
Maankäyttösuositus: MY 



SUUNNITTELUKESKUS OY Hartolan kunta  37 (47) 
 Etelä-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava 
24.2.2005 Luonto- ja maisemaselvitys 337-C4384 

 
 

Järven länsirannan jäkäläkalliot ja kapea mäntyä ja rämevarpuja kasvava niemi 
muodostavat vesimaiseman arvokkaan maisemakohteen. Ympäröivät mäntykan-
kaat ovat pääosin nuorta metsää.  
 
3. Kirkkolahden luodot ja Terriniemi, Iso-Luotikas 
Maankäyttösuositus: S 
Kirkkolahden ja Terriniemen kapeat niemet sekä Kirkkolahden luodot muodos-
tavat vesimaiseman solmukohtia. Luodoilla kasvaa kituliasta koivua ja yksittäisiä 
mäntyjä. Keskikesällä luodot ja niemet jäävät osittain tiiviiden ruovikoiden peit-
toon. Luodoilla pesivät kalatiirat ja kalalokit. 
 
4. Tervasaaret, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: S 
Pienistä saarista koostuva saariryhmä.  
 
5. Pääsaari, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Maisemasta erottuvia saaria 
 
6. Salajärven nimetön saari 
Maankäyttösuositus: S 
 
7. Muorinkellari, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Kallioinen niemi 
 
8. Pukkisaari, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Pieni saari ja kivinen ranta-alue. 
 
9. Ansasaari, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Kallioinen ranta saaren pohjoisosassa.  
 
10. Kukkalahden saaret, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Pieniä saaria ja niemi. 
 
11. Kylänlahden kivikko, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Kivikkoinen ranta-alue 
 
12. Kalliolahden niemi, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Männikköinen maisemasta erottuva niemi. 
 
13. Kuirulahden männikkö, Salajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Maisemasta erottuva männikkökangas. 
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14. Joutjärven nimetön saari 
Maankäyttösuositus: S 
 
15. Rekijärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Rantasuomaisemaa. 
 
16. Kilkintiesaari ja Pitkäniemi, Saarijärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Rantakallio ja karu pieni saari. 
 
17. Pitkänpohjanlahti, Pirttijärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Kaksi kapeaa niemeä, joista toinen on kallioinen 
 
18. Pirttiniemi, Pirttijärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Kapea niemi 
 
19. Rappilanniemi, Pirttijärvi   
Maankäyttösuositus: MY 
Harjumännikkö ja pieni saari ympäristöineen. 
 
20. Harminniemi, Tevanti 
Maankäyttösuositus: MY 
Järven kapeat niemet liittyvät maisemallisesti toisiinsa. Pohjoisrannan rämenie-
men edusta on kivikkoinen. Harminniemen kärjessä on järeitä mäntyjä, kuusta, 
koivua ja tervaleppää. Pääosin metsät ovat reheviä, laidunvaikutteisia ja haapa-
valtaisia. Kenttäkerrokselle tyypillisiä ovat yhtenäiset kielokasvustot.   
 
21. Pikonmäen kallio, Pikonlampi 
Maankäyttösuositus: MY 
Vesimaisemaan erottuvat Pikonmäen paljaat kallioseinämät sekä mäntyä kasva-
vat karut jäkäläkalliot. Puusto on varttunutta.  
 
22. Unajanlahti-Isosaari, Portama 
Maankäyttösuositus: MY 
Kallioisesta niemestä ja saarista koostuva alue. Kiviset rannat. 
 
23. Likkojensaari-Selkäsaari, Iso Kuivajärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Pienet saaret. 
 
24. Sarkalahti-Pajusaaret, Iso Kuivajärvi 
Maankäyttösuositus: S/MY 
Rantasoita, pieni saari ja karuja rantoja. Kuikkapari. 
 
25. Ahveslammen harjurinne 
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Maankäyttösuositus: VL 
Jyrkän harjurinteen mäntykangas on puustoltaan uudistuskypsää, valoisaa harju-
metsää. Kohteella on virkistysarvoa. Harjulla kulkee polkuja ja Ahveslammen 
rannalla on uimaranta. 
 
26. Vuohisaari, Enojärvi 
Maankäyttösuositus: MY 
Maisemasta erottuva saari. 
 
27. Lauhlammen saari, Lauhlampi 
Maankäyttösuositus: MY 
Maisemasta erottuva pieni saari. 

5.2.2 Kulttuurimaisema 

 
28. Tainionvirran kma: Laajat viljellyt rantapellot ja tilakeskukset 
29. Pohjolan kylän kma: Laajat viljellyt peltoalueet, metsäsaarekkeet, järvet ja 

lammet, tilakeskukset ja puukujanteet. Alueella on myös perinnemaisema-
kohteita, joilla on maisemallista arvoa. Esimerkiksi Rauhalan laidun on har-
vapuustoista, kumpuilevamaastoista ja kivikkoista laidunmaata, jolla kasvaa 
järeitä mäntyjä.  

30. Ala-Koitin kma, Vehkalahti: Viljellyt pellot, metsäsaarekkeet, reunusmetsät, 
tilakeskukset, uutta ja vanhaa rakentamista 

31. Ruuskalan kma, Pohlampi 
32. Kilpilammen kma: Tilakeskus ympäröivine peltoineen, rantapeltoja, tilat 

Koivuranta ja Pekkala 
33. Kalhonjoen kma: Joen rannan viljellyt pellot, tilakeskukset 
 
Avointa peltomaisemaa rytmittävät taloille vievät puukujanteet, jotka ovat kult-
tuurimaiseman arvokkaita elementtejä. Puurivejä on etenkin Pohjolan kyläalueel-
la:  
34. Koulun lehtikuusikuja  
35. Pohjolan koivukuja: talolle vievä koivukuja 
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Kuva 14. Rauhalan laidunalue Pohjolan kylässä tuo vaihtelua kylämaisemaan 
 

6 SUOSITUKSET  

6.1 Rantaluokitus 

Ranta-alueet luokitettiin kolmeen maisemaekologiseen rantaluokkaan. Luokitus  
perustuu ranta-alueiden maisemaekologiseen kapasiteettiin. Tähän vaikuttavat 
mm. rannan kallioisuus, rantavyöhykkeen jyrkkyys, rannan soistuneisuus, ranta-
puuston harvuus ja kalliokasvillisuuden heikko kulutuskestävyys. Edellä mainitut 
tekijät alentavat maiseman kapasiteettia. Myös edustava ranta-, metsä-, suo- ja 
vesikasvillisuus sekä uhanalaisten lajien esiintyminen vaikuttavat maisemakapa-
siteettia alentavasti. 
 
Rantaluokitus on seuraava: 
 
1) Rakentamista ei suositeta. Näillä rannoilla on huomattavia ekologisia tai mai-

semallisia arvoja. Maisemakapasiteetti on erittäin heikko tai heikko. Raken-
tamisen seurauksena alueiden luonne muuttuisi merkittävästi. Ympäristövai-
kutukset ovat merkittäviä. Ryhmään kuuluvat luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta merkittävät kohteet, kuten rantaluhdat, puronotkelmat, laajat avokal-
liot, kalliojyrkänteet ja lehdot. 

 
2) Alueet, joilla rakentamis- ja muut toimenpiteet ovat mahdollisia tietyin rajoi-

tuksin. Tähän kuuluvat rannat, joilla on ympäristöllisiä tai maisemallisia eri-
tyispiirteitä. Erityispiirteitä ovat esimerkiksi soinen ranta, kallioisuus ja harva 
mäntypuusto. Ympäristövaikutukset voivat olla merkittäviä. Maisemakapasi-
teetti on jokseenkin heikko tai kohtalainen. 

 
3) Erilaiseen maankäyttöön luonnon kannalta hyvin soveltuvat alueet. Ympäris-

töltään nämä rannat ovat tavanomaista rantaa. Ympäristövaikutukset ovat vä-
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häiset. Maisemakapasiteetti on hyvä tai kohtalainen. Soveltuvat parhaiten 
rantarakentamiseen ja muuhun maankäyttöön. 

 
Selvitysalueen rantaluokitus on esitetty liitteessä 2. 
 

6.2 Mitoitusvyöhykesuositus 

Maisemaekologisen rantojen luokitusaineiston perusteella laadittiin suositus mi-
toitusvyöhykkeistä. Mitoitusvyöhykkeet ovat  
 
Luonto- ja maisemavyöhyke: 
- Alueella on useita merkittäviä luonto- tai maisemakohteita. 
- Maisemaekologiselta kapasiteetiltaan alueet ovat pääsääntöisesti heikkoja tai 

kohtalaisia. 
- Rakennettavuus alueilla vaihtelee hyvästä huonoon. 
- Suositus mitoitusnormista: Manner: 4-3 rakennuspaikkaa /muunnettu rantaki-

lometri. Saaret: 3 rakennuspaikkaa /muunnettu rantaviivakilometri tai 1 ra-
kennuspaikka kutakin 3 ha kohden.  

 
Rantarakentamisvyöhyke:  
- Alueisiin ei kohdistu ollenkaan tai kohdistuu vain pienialaisia luonnon- tai 

maisema-arvoja. Rakennuspaikkojen sijoittelulla voidaan säilyttää arvokkaat 
kohteet.  

- Maisemaekologiselta kapasiteetiltaan alueet ovat pääsääntöisesti hyviä. 
- Alueet ovat rakennettavuudeltaan hyviä. Alueet sijoittuvat kyläalueiden pal-

veluiden läheisyyteen, mikä tukee kylien kehittymistä. Lisäksi alueet ovat 
pitkälle jo rakennettu.  

- Suositus mitoitusnormista: Manner: 5 rakennuspaikkaa /muunnettu rantaki-
lometri. Saaret: 4 rakennuspaikkaa /muunnettu rantaviivakilometri tai 2 ra-
kennuspaikkaa kutakin 3 ha kohden.  

 

6.3 Kohteiden maankäyttösuositukset 

Maankäyttösuositusmerkinnät: 
- SL  = Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettava alue 
- S  =  Suojelualue, jonka luontoarvot turvataan kaavoituksella 
- MY = Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja 
- VR = Virkistysalue 
- VL  = Lähivirkistysalue 
- nat = Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 
- luo = Arvokas luontokohde 
- ma-1 = Maisemallisesti arvokas perinnemaisema 

 
Suojeluohjelmiin kuuluvat alueet sekä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut 
alueet merkitään kaavaan luonnonsuojelualueiksi (SL). Myös Suomen Natura 
2000 -suojeluverkostoon kuuluvat alueet on esitetty SL- alueeksi, kun Natura-
alueen suojelu on tarkoitettu toteutettavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Mikäli 
Natura-alueen suojelu on tarkoitettu toteutettavaksi muun lainsäädännön kuin 
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luonnonsuojelulain nojalla, on esitetty sellaista maankäyttösuositusmerkintää jol-
la turvataan Natura -luontoarvot. Esimerkiksi maa-aineslain nojalla suojeltavat 
kallio- ja harjualueet esitetään merkittäväksi MY- merkinnällä. Mikäli alueen 
luontoarvot turvataan vain kaavoituksella, käytetään aluemerkintää S (Suojelu-
alue). 
 
Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit sekä edustavimmat suoje-
lukohteet esitetään merkittäväksi kaavaan merkinnällä SL2. Metsälain luontotyy-
pit ja muut arvokkaat luontokohteet on syytä huomioida maankäytössä siten, että 
kohteet lähiympäristöineen jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamista ei 
suositeta lehto- ja kosteikkoalueille, luonnontilaisten purouomien lähiympäris-
töön eikä uhanalaisten tai harvinaisten lajien elinympäristöihin, kuten liito-
oravan elinalueille. Esimerkiksi lehdot ovat kulutuskestävyydeltään heikkoja tai 
erittäin heikkoja, eivätkä kestä rakentamista ilman että alueen luonne muuttuisi 
merkittävästi.  Kaavaan kohteet suositetaan pääsääntöisesti merkittäväksi arvok-
kaiksi luontokohteiksi (luo) ja jossain tapauksessa MY.  
 
Arvokkaat kulttuurimaisema-alueet ja perinnemaisemat esitetään merkittäväksi 
kaavaan merkinnällä ma erotettuna indeksillä. Kyläalueilla tavoitteena on kylä-
rakenteen tiivistäminen. Rakentamista tulee ohjata jo olemassa olevan asutuksen 
läheisyyteen. Vanhan, avoimen viljelymaiseman säilyminen huomioidaan mm. 
sijoittamalla uutta rakentamista peltojen reunamille. Rakentamista ei suositeta 
perinnemaisemakohteille.   

 
Kyläalueiden viljelymaisemassa uutta rakentamista ohjataan peltojen reuna-
alueille.  
 
Suunnittelukeskus Oy 
 
 
Hyväksynyt:  
  FK, Jari Kärkkäinen, projektipäällikkö 
 
  
Laatinut:  
  FM Minna Eskelinen 
 
  
 
 

                                                 
2 Luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että (LsL 10.2§): 
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi; 
2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja; 
3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma; 
4) alue on erityisen luonnonkaunis; 
5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi; 
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai 
7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kau-
neuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. 
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