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1  JOHDANTO 

Hyrylän Häriskiven alueelle laaditaan asemakaavaa. Kaavatyön aikana alu-

eelta on ilmoitettu karttoihin merkitsemätön lähde. Tuusulan kunta tilasi 

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä lausunnon siitä, onko kyseessä vesilain 

2 luvun 11 §:n suojaama luonnontilainen lähde. Lisäksi toimeksiannossa 

pyydettiin arvioimaan, onko lähteelle mahdollista määritellä suojaetäisyyttä. 

Lähteen luonnonolot tarkistettiin maastossa 17.6.2013. Maastokäynnin teki 

biologi, FM Esa Lammi. 

2  LÄHTEEN LUONNONOLOT 

Häriskiven lähde sijaitsee entisen vesitornin mäen länsirinteen tyvellä lähel-

lä Sysimiiluntien haarautumiskohtaa (kuva 1, koordinaatit KKJ3 6701635: 

3389781). Lähde on avolähde, jonka altaan suuruus on noin 1,5 x 2,5 met-

riä. Lähde on loivan rinteen alla varttuneen kuusikon reunassa alle kymme-

nen metrin päässä Sysimiiluntiestä. Noin 60 metrin korkeustasossa sijaitse-

va lähde on kasviton, mutta sen reunalla kasvaa mm. metsäkortetta, metsä-

alvejuurta, isoalvejuurta, käenkaalia, rönsyleinikkiä ja korpikastikkaa (kuva 

2). Lähteestä pohjoiseen laskee kausikuiva noro, jonka varrella on hiiren-

porrasta, metsäkortetta, vuohenputkea ja rönsyleinikkiä. Vaateliaita lähde-

kasveja ei kesäkuisella käynnillä tavattu. Noro oli kuiva. 

 

Lähteen ympäristöstä ja tien varressa on aikoinaan poistettu kuusia. Lähdet-

tä ympäröi tiheä parimetrinen lehtipuuvesaikko (harmaaleppä, koivu ja pih-

laja). Nuori puusto jatkuu tien reunaan asti. Lähteen eteläpuolella loivassa 

rinteessä on kosteapohjaista varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa lisäksi mm. 

metsäkortetta, metsäimarretta, mustikkaa ja pihlajanvesoja. Ylempänä kuu-

sikkorinteessä on lehtomaisen kankaan lajistoa, kuten käenkaalia ja valko-

vuokkoa. Noin 70 metrin korkeustasossa metsä muuttuu mäntyvaltaiseksi 

tuoreen kankaan sekametsäksi. 

 

Lähteen pohjoisreunalla laskunoron suulla on muutama kivi, jotka on mah-

dollisesti tuotu paikalle. Kaivamisen jälkiä ei ole, eikä lähteen laskunoroa 

ole alkupäässään muutettu. Vieressä oleva tie ei myöskään ole vaikuttanut 

lähteeseen, sillä se sijaitsee hieman alempana kuin lähde. 
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Kuva 1. Häriskiven lähteen sijainti (punainen tähti). 

 

 

 

Kuva 2. Lähde on lehtipuuvesaikon ympäröimä. 
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3  JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Lähteen ympäristön puustoa on hakattu, mutta itse lähde on jokseenkin 

luonnontilainen. Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen lähteen ja 

muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilan vaaranta-

minen on kielletty. Lähteen lähiympäristön puusto tai muut ominaisuudet 

eivät ole merkityksellisiä luonnontilan arvioimisen kannalta. Häriskiven 

lähdealtaassa ei ole havaittavissa ihmistoiminnan vaikutuksia, jolloin se 

voidaan katsoa luonnontilaiseksi ja siten em. vesilain pykälän tarkoittamak-

si kohteeksi. Lähteestä alkunsa saava kausikuiva noro on luonnontilainen 

vain lähteen ja Sysimiiluntien välissä. 

 

Lähteen tarvitsemaa suojavyöhykettä on hankala määrittää tarkoin, sillä tie-

dossa ei ole, miten laajalla alueella muodostuvaa pohjavettä lähteestä pur-

kautuu. Jos lähiympäristössä ei tehdä mittavia, pohjavedenpinnan tasoon 

vaikuttavia toimenpiteitä, lähteen turvaamiseen riittänee Sysimiiluntieltä 

noin 70 metrin korkeustasoon ulottuvan kuusikkorinteen säästäminen. Suo-

javyöhykkeeksi rajattu alue on merkitty kuvaan 3. Sen pinta-ala on 20 aaria. 

Lähteen säilyttäminen nykyisen kaltaisena edellyttää puuston hakkuiden 

välttämistä suojavyöhykkeellä (kuva 4). 

 

 

Kuva 3. Lähteelle ehdotettu suojavyöhyke (vihreä viivoitus). 
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Kuva 4. Lähteen ympäristö on varttunutta, kosteapohjaista kuusikkoa. Kuva on otettu tieltä 
lähteen lounaispuolelta. 

 

 


