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1  JOHDANTO 

Tuusulan kunta teetti vuonna 1988 yleiskaavan laatimista varten selvityksen (Laa-
manen 1988) kunnan merkittävimmistä luontokohteista. Vuonna 1998 on tehty 
yleispiirteinen päivitysinventointi (Mattila 1998). Läheskään kaikkien selvityksessä 
kuvattujen arvokohteiden nykytilasta ei ollut käytettävissä ajantasaista tietoa val-
misteilla olevaa uutta yleiskaava 2040 varten. 

Tuusulan kunnan kaavoitusyksikkö tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä selvi-
tyksen kohteiden nykyisistä luonnonoloista. Toimeksianto käsitti kaikkiaan 31 
luontokohdetta, joista pääosa sijaitsee Tuusulan länsiosassa. Tarkistettaviin koh-
teisiin kuului lisäksi useita muita voimassa olevan yleiskaavan suojelukohteita ja 
niihin liittyviä alueita, mm. Vantaan, Palojoen ja Keravanjoen jokivarsia. Tässä ra-
portissa kuvataan tarkistettujen kohteiden luonnonolojen nykytila ja muutokset. 

2  MENETELMÄT 

Jokaiselle kohteelle tehtiin maastokäynti elokuussa 2017. Kohteilta kirjattiin muis-
tiin luonnonolojen yleiskuvaus ja luonnonoloissa tapahtuneet muutokset. Lisäksi 
selvitettiin huomionarvoisten kasvilajien ja tärkeiden elinympäristöjen esiintymi-
nen. Arvokkaiden luontotyyppien esiintymät rajattiin kartoille. Näitä ovat 

 luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojeltavat luontotyypit  

 metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt    

 vesilain mukaiset kohteet (2 luku 11 §, 3 luku 2 §) 

 METSO-kohteet (Syrjänen ym. 2016) 

 uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b) 

 LAKU-alueet (Salminen & Aalto 2012) 

 muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. 

Kartoille rajattiin myös mahdolliset liito-oravalle sopivat metsäkuviot. Lisäksi arvi-
oitiin kohteille johtavia ekologisia yhteyksiä ja kohteiden kytkeytyneisyyttä Tuusu-
lan ekologisessa verkossa. Yhteyksien tarkastelussa käytettiin apuna kartta- ja il-
makuva-aineistoja. 

Selvityksestä vastasi työryhmä, johon kuuluivat biologit FM Esa Lammi, LuK Pekka 
Routasuo ja FM Marko Vauhkonen. 

3  TULOKSET 

Selvityskohteet käyvät ilmi kuvista 1 ja 2. Kohdekohtaiset tiedot esitellään raportin 
liitteessä 1, jossa käytetään Tuusulan kunnanosien mukaista jaottelua. Jokaisesta 
kohteesta on esitetty sijainti, yleiskuvaus, erityiset luontoarvot sekä mahdolliset 
rajausmuutokset. Suosituksia on annettu silloin, kun kohteen hoitaminen tai en-
nallistaminen on luontoarvojen puolesta perusteltua. Kuvauksissa käytetyt lähde-
viitteet on esitetty raportin luvussa 4. 
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Kuva 1. Vuonna 2017 tutkitut selvityskohteet Tuusulan eteläosassa. 
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Kuva 2. Vuonna 2017 tutkitut selvityskohteet Tuusulan pohjoisosassa. 
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3.1  Arvokkaat luontokohteet Tuusulan ekologisessa verkostossa 

Tuusulan yleiskaavaa varten on vuonna 2011 valmistunut useita osa-alueita käsit-
tävä luontoselvitys (Keiron 2011), jossa on tarkasteltu myös kunnan alueella ole-
vaa ekologista verkostoa. Työssä on määritelty ilmakuvia ja maastoaineistoja hyö-
dyntäen metsäympäristössä eläville lajeille sopivat tai tarpeelliset kulkuyhteydet, 
jotka yhdistävät työssä tunnistettuja ekologisia kokonaisuuksia (luonnon ydinalu-
eita). Kunnan alueelta rajattiin kolme tärkeää pohjois‒eteläsuuntaista yhteyttä ja 
useita näiden välillä olevia yhteyksiä. Tuusulan eteläosassa on lisäksi tärkeä poikit-
taisten yhteyksien verkosto. 

Voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaan liitto 2017) on 
merkitty viheryhteystarve Tuusulanjärven eteläpuolelle, Tuusulanjärven luoteis-
puolelle Kaakkolan alueelle sekä järven itäpuolelle Tuomalan alueelle. Merkinnät 
ovat samoilla seuduilla kuin yleiskaavatyön yhteydessä tunnistetut ekologiset käy-
tävät. 

Arvokkaat luontokohteet ovat tärkeitä ekologisen verkon toiminnalle, sillä ne tar-
joavat elinympäristöjä ja ruokailualueita monille sellaisille lajeille, jotka eivät me-
nesty muualla. Monet arvokkaista luontokohteista ovat toimivan ekologisen ver-
koston osia. Suunnilleen puolet kesällä 2017 tarkistetuista arvokkaista luontokoh-
teista sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä aiemmin tunnistetusta ekologisesta yh-
teydestä (liite 7). Kohteet sijaitsevat yleensä metsäalueilla ja niitä voidaan pitää 
ekologiseen verkostoon hyvin kytkeytyneitä. Aiemmin tunnistetun verkoston ul-
kopuolelle jäävät Keravanjoen varrella olevat kohteet, pääosa Palojoen varrella 
olevista kohteista sekä Vanhankylän eteläpuolella olevat kohteet.  

Arvokkaiden luontokohteiden sijainti osoittaa, että myös Tuusulan jokivarret toi-
mivat tärkeinä ekologisina yhteyksinä, joita ei aiemmin ole tunnistettu. Keravan-
joen vartta pitkin on selkeä yhteys Kellokoskelta pohjoiseen. Yhteys on lähes koko 
matkan metsäinen ja se tarjoaa hyvän kulkureitin kaikille metsälajeille. Myös Pa-
lojoen eteläosa vaikuttaa tärkeältä yhteydeltä, sillä sen varrella on useita arvok-
kaita luontokohteita. Lähes koko osuus on Keravanjoen pohjoispää tavoin metsä-
maastoa. Jokivarsi on rauhallinen ja suurimmaksi osaksi rakentamaton.  

Keravanjoen pohjoispää ja Palojoen eteläosa tulisi lisätä Tuusulan ekologista ver-
kostoa kuvaavaan aineistoon. Jokijakson toimivuus eläinten kulkuyhteytenä olisi 
hyvä turvata jättämällä jokijakso rakentamattomaksi ja ranta-alueet puustoisiksi. 

3.2  Yhteenveto 

Raportin liitteenä 4 on yhteenvetotaulukko tässä työssä todetuista arvokkaista 
luontokohteista. Rajausperustetta ei ole kirjattu taulukkoon erikseen, koska rajaa-
minen on kaikilla kohteilla tapahtunut arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen 
mukaisesti. 
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LIITE 1: Selvitysalueet ja löydetyt luontoarvot vuonna 2017. 

1  LAHELAN OSA-ALUE 

1.1 Lehmojan nevakorpi 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 1,72 ha (kuvat 1 ja 2) 

Sijainti 
Kohde sijaitsee Nahkelan kylässä lähellä Tuusulan länsirajaa, noin 400 metriä Van-
taanjoen Rajakoskesta kaakkoon päin. 

Yleiskuvaus 
Suo on pääasiassa hakkuualueiden ympäröimä ja sen eteläpuolitse kulkee metsä-
autotie. Tien ja suon välissä on kaistale varttunutta kasvatusmetsää. Pääpuula-
jeina ovat kuusi ja koivu, lisäksi tavataan mm. raitaa, harmaaleppää, haapaa ja pih-
lajaa. Kenttäkerroksen lajisto on monipuolinen: metsäalvejuuri, hiirenporras, suo-
keltto, käenkaali, metsäkurjenpolvi, metsätähti, oravanmarja, karhunputki, lil-
lukka, lehtotesma, metsäorvokki, mesiangervo, nurmitädyke, valkovuokko, nok-
konen, koiranputki, nuokkuhelmikkä, kevättähtimö, ahomansikka, aitovirna ja ke-
vätpiippo. Pensaskerroksessa tavataan taikinamarjaa ja vadelmaa. Kasvillisuus on 
luokiteltavissa tuoreeksi keskiravinteiseksi lehdoksi, vaikka kosteiden lehtojen la-
jeja esiintyykin niukkana. 

Suon puustona on nuorta koivua ja kuusta; kuusen osuus on suurempi kohteen 
länsiosassa. Lisäksi tavataan pajuja, ainakin virpa- ja tuhkapajua, ja yksittäisiä män-
tyjä. Kenttäkerroksen lajeja ovat metsä- ja järvikorte, kurjenjalka, korpi- ja viita-
kastikka, tupasvilla, tähti-, pallo-, juola-, pullo- ja jouhisara, jouhivihvilä, isokarpalo 
ja suo-orvokki. Mättäillä tavataan mustikkaa, puolukkaa ja kangasmaitikkaa.  

Suon länsi- ja keskiosassa kasvillisuus on pääasiassa tupasvillakorpea, joka on ka-
ruin nevakorpityyppi. Paikoin kasvillisuus lähenee metsäkortekorpea. Suon itä-
osassa on pienialaisesti oligotrofista sarakorpea sekä luhtaisemmalla osalla juo-
lasarakorpea. Korpikastikan ja kurjenjalan vallitsemalla reunalla kasvillisuus lähe-
nee ruoho- ja heinäkorpea. Koko suo on jossain määrin luhtainen, mutta tämä il-
menee selvemmin suon itäosassa. 

Suon pohjoisin osa (kohderajauksen ulkopuolella) on ojitettu ja nykyisin mustikka-
turvekangasta. Suolta alkunsa saava oja ei ole vaikuttanut merkittävästi kohteen 
vesitalouteen, vaan sitä voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena. 
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Kuva 1. Lehmojan nevakorpi. 

Erityiset luontoarvot 
Tupasvillakorvet ja juolasarakorvet on luokiteltu koko maassa ja Etelä-Suomessa 
erittäin uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Sarakorvet on luokiteltu koko maassa silmäl-
läpidettäväksi ja Etelä-Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi. Tuoreet keskira-
vinteiset lehdot on luokiteltu koko maassa ja Etelä-Suomessa vaarantuneeksi 
luontotyypiksi. 

Kaikki vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet ovat METSO-
ohjelman luokan I kohteita. 

Kohteelta ei ole tiedossa havaintoja merkittävistä eliölajeista. 

Suositukset 
Kohde tulisi säilyttää nykytilassaan. Suon läheisyydessä ei tulisi tehdä uudis- eikä 
kunnostusojituksia. Hakkuita ei tulisi ulottaa aivan suon reunaan. 
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Kuva 2. Lehmojan nevakorpea. Kuva Marko Vauhkonen. 

Rajausmuutokset 
Rajausta on tarkistettu nykytilanteen ja luontotyyppien esiintymisen mukaiseksi. 
Aiemmassa rajauksessa oli mukana reunan tavanomaista kangasmetsää, mutta 
toisaalta koko suo ei sisältynyt rajaukseen. 
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1.2  Marjalanmäen korpilaakso 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuva 3) 

Sijainti 
Kohde sijaitsee Nahkelan kylässä Marjalanmäen itäpuolella, lähimmillään noin 100 
metriä Hernemäentien pohjoispuolella. 

Yleiskuvaus 
Kohde on menettänyt luonnontilansa ja käytännössä myös erityiset luontoar-
vonsa. Kohde on ollut aiemmin ilmeisesti saniaisvaltaista kosteaa lehtoa ja lehto-
korpea. Ojitettu alue on kuivunut ja on nykyisin muuttunutta lehtoa ja ruohotur-
vekangasta. Puustona on nuorta kasvatuskoivikkoa ja paikoin myös joitakin vart-
tuneita koivuja. Alikasvoksena ja pienpuustona on pihlajaa, haapaa, kuusta, raitaa 
ja muita pajuja sekä tuomea. Pensaskerroksessa tavataan lisäksi korpipaatsamaa, 
vadelmaa ja pohjanpunaherukkaa. 

Kenttäkerroksen runsaimmat lajit ovat nurmilauha ja käenkaali. Muuhun lajistoon 
kuuluvat hiirenporras, metsäalvejuuri, rönsyleinikki, metsäimarre, metsätähti, ke-
vätpiippo, metsäkastikka, nokkonen, valkovuokko, kevättähtimö, oravanmarja, 
mustikka, ojakellukka, vanamo, lillukka, isoalvejuuri ja ahomansikka. 

Erityiset luontoarvot 
Kohteella ei todettu merkittäviä luontokohteita tai -tyyppejä. Kohteelta ei ole tie-
dossa havaintoja merkittävistä eliölajeista. 

Suositukset 
Kohde on muuttunut jo niin pitkälle (turvekankaaksi), ettei sen ennallistamista 
suositella 
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Kuva 3. Marjalanmäen korpilaakso.  
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1.3  Marjalanmäki 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 4‒6) 

Sijainti 
Kohde sijaitsee Nahkelan kylässä Nahkelan laajan peltoalueen kaakkoisreunalla ja 
Marjalantien pohjoispuolella. 

Yleiskuvaus 
Marjalanmäki on talousmetsämaastoa, jonka kasvillisuus on tuoretta ja lehto-
maista kangasmetsää. Tavanomaiseen kasvilajistoon kuuluvat mm. mustikka, 
metsäkastikka, sananjalka, kultapiisku, kielo, metsä- ja kangasmaitikka, metsä-
tähti, metsäalvejuuri, oravanmarja ja ahomansikka. Paikoin tavataan lisäksi lilluk-
kaa, metsäorvokkia, valkovuokkoa ja käenkaalia sekä taikinamarjaa. 

Lakiosan koillisosan puustona on varttunutta kasvatusmännikköä. Muu osa on 
enimmäkseen nuorta–varttunutta sekametsää (koivua, kuusta ja vähän mäntyä; 
niukasti haapaa sekä alikasvoksena pihlajaa ja raitaa). Paikoin kasvaa hakkuissa 
siemenpuiksi jätettyjä vanhempia mäntyjä. Alueella on myös kaksi kuviota nuorta 
kasvatusmetsää; toisella kasvaa koivua ja toinen on mäntyvaltainen. Kohteen ete-
läpäässä on poronjäkälävaltainen kalliopaljastuma. Peltoalueen puoleisella rin-
teellä on pieni kalliojyrkänne. 

 
Kuva 4. Marjalanmäen kasvatusmännikköä. Kuva Marko Vauhkonen. 
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Kuva 5. Marjalanmäen eteläosan kalliopaljastuma. Kuva Marko Vauhkonen. 

Erityiset luontoarvot 
Kohteella ei todettu merkittäviä luontokohteita tai -tyyppejä. Kohteelta ei ole tie-
dossa havaintoja merkittävistä eliölajeista. 

Kuva 6. Marjalanmäen sijainti. 
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1.4  Sitturinmäki 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 7‒9) 

Sijainti 
Kohde sijaitsee Nahkelan kylässä lähellä Tuusulan länsirajaa, lähimmillään noin 
300 metriä Seutulantien itäpuolella. 

Yleiskuvaus 
Sitturinmäki on talousmetsämaastoa, jonka kasvillisuus on pääasiassa tuoretta 
kangasmetsää. Tavanomaiseen kasvilajistoon kuuluvat mm. metsäkastikka, mus-
tikka, puolukka, kielo, metsätähti, metsäalvejuuri, metsälauha, kultapiisku, maito-
horsma, metsä- ja kangasmaitikka, oravanmarja, kevätpiippo ja sananjalka. Laen 
kaakkoisosassa, etelään viettävän rinteen yläreunalla, kasvaa hyvin pienellä alu-
eella myös nuokkuhelmikkää, metsäorvokkia, valkovuokkoa ja lillukkaa sekä niu-
kasti kartioakankaalia. Paikoin mäen alarinteilläkin on lehtomaisen kankaan piir-
teitä. 

 
Kuva 7. Sitturinmäen hakkuualaa. Marko Vauhkonen. 

Kohteen eteläosassa on laaja avohakattu alue, joka kasvaa nykyisin taimikkoa. La-
kialueella on voimakkaasti harvennettua, puustoltaan varttunutta–uudistuskyp-
sää männikköä ja pieniä kalliopaljastumia. Sekapuuna kasvaa paikoin koivua ja 
kuusta sekä vähän haapaa. Laen länsipuolella on tuore hakkuualue, jolle on jätetty 
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siemenpuiksi koivuja ja joitakin mäntyjä. Toinen, hiljattain avohakattu pitkänomai-
nen alue on kohteen keskivaiheilla. Lakialueen pohjoisreunalla ja kohteen koillis-
osassa on jäljellä varttunutta kuusikkoa. Ensin mainitulla alueella puustoa on har-
vennettu ja jälkimmäisellä alueella kasvaa sekapuuna koivua. 

Muilta osin kohde on kuusivaltaista taimikkoa ja nuorta metsää. Poikkeuksena on 
alueen koillisosa, jossa metsäautotien reunalla kasvaa tiheää nuorta lehtipuustoa 
(koivu, pihlaja, tuomi). Lehtomaisen kankaan lajistoa ovat mm. metsäalvejuuri, 
metsäkastikka, oravanmarja, vadelma ja jänönsalaatti. 

 
Kuva 8. Sitturinmäkeä. Marko Vauhkonen. 

Erityiset luontoarvot 
Kohteella ei todettu merkittäviä luontokohteita tai -tyyppejä. 

Alueella tavattu kartioakankaali on Suomessa silmälläpidettävä kasvilaji. Esiinty-
män säilyminen ei kasvupaikan luonteesta johtuen edellytä erityisiä suosituksia. 
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Kuva 9. Sitturinmäen rajaus. 

1.5  Vantaanjoen varsi ja Krapuojan lehto 

Sijainti 
Selvitysalueeseen kuului Vantaanjoen varsi Metsäkylästä Rajakoskelle (kuva 11). 
Kahden ja puolen kilometrin mittaisen jokiosuuden länsipuoli on Vantaata ja itä-
puoli Tuusulaa. Eteläpäähän laskevan Krapuojan alajuoksu on arvokas luonto-
kohde ja pohjoispäässä lähellä Rajakoskea on kasvistollisesti arvokas Vantaanjoen 
rinnelehto (Laamanen 1988). 

Yleiskuvaus 
Jokijakso on Tuusulan puolella lähes koko matkan peltojen reunustama. Etelä-
päässä on maatila, hevoslaidun ja muutama lomarakennus, muu osuus on raken-
tamatonta. Maapohja on savea ja hiesua, joten joki virtaa syvällä uomassaan. Sitä 
reunustaa matalan veden aikaan jyrkkärinteinen 1‒2 metrin korkuinen töyräs, 
joka on savinen ja niukkakasvinen. Vesi on sameaa, eikä tarkasteltavalla jaksolla 
ole kivikoita tai koskipaikkoja pohjoispään Rajakoskea lukuun ottamatta. Jokiuo-
man rinteillä on vaihtelevan levyinen, melko jyrkästi jokeen viettävä niitty. Sen 
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kasvilajistossa vallitsevat mesiangervo, koiranvehnä, nokkonen ja isokierto. Kui-
vimmilla paikoilla peltojen reunoissa kasvaa pelto-ohdaketta, koiranputkea ja pai-
koin myös lupiinia ja pukinpartaa. Pellon reunassa on yksittäisinä puina tai pikku-
ryhminä varttuvia koivuja ja haapoja ja paikoin kapealti pajukkoa. Puustoisten koh-
tien aluskasvillisuus on lähinnä mesiangervoa ja vuohenputkea. Paikoitellen on 
hieman vaateliaampaa lajistoa, kuten lehtokortetta, kieloa ja metsäapilaa.  

 

 
Kuva 10. Vantaanjoen rinneniittyä Krapuojan pohjoispuolella, jossa rinneniitty on leveimmillään. Kuva Esa 
Lammi. 
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Kuva 11. Vantaanjoen varrelta tarkistettu alue (vanha rajaus) ja alueen arvokkaat luontokohteet. 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

21 

Vantaanjoki on luontodirektiivin perusteella suojeltu Natura 2000 -alue (tunnus 
FI0100104). Natura-alueeseen kuuluu jokiuoma, jonka suojeluperusteena maini-
taan mm. vuollejokisimpukka. 

Jokipeltojen kohdalla Vantaaseen laskee syvälle saviseen maahan uurtunut puro. 
Sitä reunustaa nuori tuomesta, haavasta ja kiiltopajusta koostuva lehtipuusto. Pu-
rouoma on kasviton. Liettyneissä kohdissa kasvaa mm. rönsyleinikkiä ja katkera-
tatarta. Kauempana puron varrella on mm. mesiangervoa, vuohenputkea, korpi-
kastikkaa, ruokohelpiä, viiltosaraa ja metsäruusua. 

Jokijakson pelto-osuuksilla ei todettu huomionarvoisia kasvilajeja tai luontotyyp-
pejä. Jokivarsi on rauhallinen ja lähes koko matkalta metsäinen ainakin toiselta 
puolelta. Jokivarsi toimii ekologisena yhteytenä sekä virtavesilajeille että maaym-
päristön lajeille.  
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1.5.1 Myllykosken lehto 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 3,68 ha (kuvat 11 ja 12) 

Jokivarren peltojen ja Rajakosken välillä on melko jyrkästi jokiuomaan viettävä 
rinne, jossa on lähes luonnontilaista lehtokasvillisuutta. Hyvin säilyneen alueen 
pinta-ala on noin 3,7 ha, kun mukaan luetaan myös jokiuoma. 

Yleiskuvaus 
Rinnelehto on melko pienestä pinta-alasta huolimatta varsin vaihteleva, sillä kas-
villisuuteen ovat vaikuttaneet rinteiden vaihteleva kaltevuus ja jokiuoman lähellä 
tulviminen. Paikoin kuusivaltainen, paikoin koivu- ja haapavaltainen puusto on 
melko vanhaa aivan pohjoisinta jokivartta lukuun ottamatta. Varsinkin eteläosassa 
kasvaa myös järeitä haapoja. Pienpuustona on lähinnä harmaaleppää ja jokivar-
ressa tuomea. Eri-ikäistä lahopuusta on paljon koko alueella.  

Eteläosan kenttäkerrosta luonnehtii tuoreen lehdon lajisto, mm. kielo, lehto-
tesma, valkovuokko, käenkaali, kevättähtimö, mustakonnanmarja, imikkä, lehto-
kuusama, lehtoleinikki, näsiä ja taikinamarja. Kuusikkoisilla ylärinteillä kasvaa sini-
vuokkoa ja käenkaalia. Jokivarren tuntumassa tulvapenkereen takana on kostean 
lehdon kuvioita. Niiden lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, nokkonen, lehto-
korte, rönsyleinikki, lehtotähtimö, rantaminttu ja rentukka. Alueen keskiosassa on 
usean aarin laajuinen kasvusto kookasta saniaista, kotkansiipeä, jota tavattiin Tuu-
sulan jokivarsilta vain muutamasta paikasta 

 

 
Kuva 12. Myllykosken rinnelehdon alaosissa kasvaa runsaasti haapoja. Aluskasvillisuutena on mm. kieloa ja 
lehtokuusamaa. Eri-ikäistä lahopuuta on runsaasti. Kuva Esa Lammi. 
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Alueen pohjoispäässä rinne jyrkkenee. Puustona on vanhoja kuusia ja koivuja, 
aluskasvillisuutena on mm. jänönsalaattia, mustakonnanmarjaa, lehtokuusamaa 
ja jokivarressa koiranvehnää ja lehtotähtimöä. Pohjoispäässä jokiuoma on matala 
ja kivikkoinen. Kivikko-osuus on vuolas, mutta varsinaista koskea ei Rajakoski-ni-
mestä huolimatta ole. Joen rannoilla kasvaa mm. vesihierakkaa, luhtalemmikkiä, 
peltopähkämöä, katkeratatarta, amerikanhorsmaa ja järvikortetta. 

Erityiset luontoarvot 
Vantaanjoen rinnelehto on pääosin käenkaali‒oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa. 
Alueella on myös sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehtoa. Jokivarren kosteat 
lehtokuviot ovat runsasravinteisia lehtoja (käenkaali‒mesiangervo- ja kotkansiipi-
tyyppi). Kaikki lehtotyypit ovat Suomessa uhanalaisia (Raunio ym. 2008).  

Vantaanjoen rinnelehdon arvoa lisää hyvin säilynyt, luonnontilaisen kaltainen 
puusto, suuri lahopuuston määrä sekä kasvilajiston monipuolisuus. Alue täyttää 
METSO-ohjelman II luokan valintakriteerit. Rinnelehto täyttää myös lehdoille ase-
tetut LAKU-kriteerit. Koko alue on liito-oravalle sopivaa metsää. Rajakosken vuolas 
kivikko-osuus lisää alueen suojeluarvoa. Vantaanjoki on Natura 2000 -alue.  

Rajausmuutokset 
Kohteen luonnonarvot ovat säilyneet hyvinä lukuun ottamatta vanhan rajauksen 
(Laamanen 1988) kaakkoisosaa, jonka puusto on hakattu vuosituhannen vaih-
teessa. Myös pohjoispäässä on tehty hakkuita. Nämä noin 20 vuoden ikäistä 
kuusta ja koivua kasvavat alueet on jätetty pois uudesta rajauksesta. 
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1.5.2 Krapuojan lehto ja puro 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 5,0 ha (kuvat 11 ja 13) 

Sijainti 
Krapuoja on Vantaaseen laskeva, alajuoksultaan jokimainen puro, joka saa alkunsa 
Rusutjärven länsipuolisilta pelloilta. Puro virtaa suurimmaksi osaksi pellolla. Van-
taanjoen lähellä puro ylittää runsaan kilometrin mittaisen metsäalueen, jossa se 
kulkee leveässä purolaaksossa. Vajaan kilometrin mittainen puro-osuus on rajattu 
arvokkaaksi luontokohteeksi (Laamanen 1988). 

Yleiskuvaus 
Purolaakso on melko jyrkkärinteinen ja siinä on useita pieniä sivulaaksoja. Puroa 
reunustaa koko matkalla muutaman metrin levyinen tulvatasanne, joka on rehe-
vää kostean lehdon ja lehtokorven kasvillisuutta. Puron pohja on paikoin kivikkoi-
nen, keskiosassa on pieni koskipaikkakin, mutta enimmäkseen uoma on jyrkkäran-
tainen ja niukkakasvinen. Rajauksen länsiosassa puron ylittää vanha tiepohja. Sen 
länsipuolella puro on jokimainen, 3‒4 metriä leveä ja mutkitteleva. Ympäristössä 
on haapaa, koivua ja tuomea kasvavaa lehtoa, jonka tyyppilajeja ovat kielo, lehto-
kuusama, lehtokorte, kevättähtimö. Lajistoon kuuluvat myös kevätlinnunherne, 
mustakonnanmarja, valkovuokko ja ahomansikka. 

Vanhan tien itäpuolella maasto on kuusivaltaisempaa. Puronotkon rinteillä on tuo-
retta kuusilehtoa, joka muuttuu kauempana uomasta lehtomaiseksi kankaaksi. 
Puusto on koko alueella varttunutta ja paikoin vanhaakin, mutta lahopuustoa on 
vielä melko vähän. Vanhin kuusivaltainen osa alueen keskivaiheilla on Metsäkes-
kuksen rajaama ympäristötukialue, jossa kasvaa vanhojen kuusten lisäksi järeitä 
haapoja. 

Puroa reunustava tulvatasanne on runsaslajinen. Puustossa on kuusta, koivua, 
pihlajaa ja tuomea. Aluskasvillisuudessa vallitsevat kosteiden lehtojen ja lehtokor-
pien lajisto, mm. mesiangervo, metsäalvejuuri, hiirenporras, lehtotähtimö, rönsy-
leinikki ja koiranvehnä. Vaateliaampaa lajistoa ovat kotkasiipi ja mukulaleinikki. 
Purolaakson rinteet ovat tuoretta lehtoa. Niiden kasvistoon kuuluvat mm. käen-
kaali, oravanmarja, valkovuokko, jänönsalaatti, mustakonnanmarja, lehtokuu-
sama, imikkä, lehtoleinikki ja metsäimarre.  

Puroon yhtyy etelästä useita lyhyitä laaksopainanteita. Niiden keskellä valuvesien 
ruokkimilla pinnoilla kasvaa mm. hiirenporrasta, mesiangervoa, lehtotähtimöä, 
rönsyleinikkiä ja suokelttoa. Puusto on varttunutta kuusta ja isoja haapoja, mutta 
sitä on aikanaan harvennettu. 

Alueen itärajalla on maantie (Vantaan yksityistie), jonka ympäristö on hoidettua 
kuusikkoa ja puron pohjoispuolella nuorta männikköä. Puroon laskee tien itäpuo-
lella useita luonnonoloiltaan heikentyneitä noroja. Niitä reunustaa varttuva, tiheä, 
noin 15 metrin mittainen kuusikko, jossa on sekapuuna vähän koivua. Norojen 
varsilla on nuorta lehtipuustoa. Aluskasvillisuus on tiheän puuston varjostuksessa 
niukkaa, lähinnä kieloa, metsäkastikkaa, metsäalvejuurta, lillukkaa ja mustikkaa. 
Kauempana purosta on hakkuuaukkoja. 
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Kuva 13. Krapuojan puroa reunustaa kapea tulvatasanne. Kuva Esa Lammi. 

Erityiset luontoarvot 
Koko rajattu alue on lehtoa. Suurin osa kohteesta on tuoretta lehtoa, mutta puron 
varressa on pienialaisesti vaihdellen myös kosteaa lehtoa ja runsasravinteista leh-
tokorpea. Lehdot ja lehtokorvet ovat luontotyyppeinä uhanalaisia. Kohde täyttää 
myös METSO-ohjelman ja LAKU-alueiden valintakriteerit. Lähes koko alue on liito-
oravalle hyvin sopivaa metsää. Keskiosan kuusivaltainen alue on puissa olevien 
pantojen perusteella ympäristötukikohde (tarkka rajaus ei ole tiedossa). Kasvila-
jistossa ei todettu uhanalaisia lajeja, mutta huomionarvoisia, parhaisiin puronvar-
siin ja rinnelehtoihin keskittyviä lajeja on useita, mm. mukulaleinikki, imikkä ja kot-
kansiipi. Krapuoja on taimenvesi. Rajatulla alueella on taimenille sopivia sorapoh-
jaisia kohtia, joihin taimenia on myös istutettu (www.virtavesi.com). 

Rajausmuutokset 
Laamasen (1988) rajauksessa oli mukana myös laajahko alue Vantaan yksityistien 
itäpuolelta, jossa on mm. useita sivupuroja. Koko itäpuolinen alue on ollut tehok-
kaassa metsätalouskäytössä. Alue on nuorta tiheää puustoa, reunaosat hakkuu-
aukkoja. Tien itäpuoli ei nykyisellään ole merkittävä luontokohde. Purouoma on 
sielläkin säilynyt jokseenkin luonnontilaisena. 

  

http://www.virtavesi.com/
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2  VAUNUKANKAAN OSA-ALUE 

2.1  Kolistimenoja 

Ei luontokohteena merkittävä (kuvat 14 ja 15) 

Sijainti 
Kolistimenoja on Heinisuolta alkava, Rusutjärven pohjoispäähän laskeva puro, 
jonka alkupäänä on suolle kaivettuja ojia.  

Yleiskuvaus 
Maastotarkistus kattoi puron alajuoksun Kolistimentien ja Rusutjärven väliltä. 
Tämä noin 400 metrin mittainen puro-osuus sijoittuu lähes koko matkalta pellon 
reunaan. Metrin‒puolentoista metrin levyinen puro on syvässä, jyrkkärinteisessä 
notkossa. Pohjoispäässä sen itäpuoli on piha-aluetta ja länsipuolella on entistä, 
umpeenkasvavaa pihamaata. Puron pohjoispää on kivikkoinen ja rannalla kasvaa 
kurjenmiekkaa ja mesiangervoa.  

Pellonreunassa sijaitsevan osuuden itäpuolella on pihamaita, länsipuolella on ka-
pea, enimmillään kymmenmetrinen reunusmetsä, jossa kasvaa haapaa, tuomea 
ja harmaaleppää. Aluskasvillisuus on kulttuurivaikutteista. Lajistoon kuuluvat mm. 
hietakastikka, kultapiisku, ahomansikka, sarjakeltano, niittyleinikki ja pihoilta le-
vinneinä tammi, omenapuu ja isotuomipihlaja. Puro on jyrkkärinteisessä notkel-
massa. Se on hieman kivikkoinen, mutta lähes kasviton. Rinteillä kasvaa mm. hii-
renporrasta, maitohorsmaa, vuohenputkea ja rönsyleinikkiä. 

 

Kuva 14. Kolistimenojasta tarkistettu osuus. 
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Kuva 15. Kolistimenoja on syvällä jyrkkärinteisessä notkelmassa. Kuva Esa Lammi. 

Rannan läheinen osuus sijoittuu lomamökkien pihanurmien väliin. Puro on 1,5 m 
leveä ja järven tasolla. Puron varrella kasvaa joitakin kookkaita tervaleppiä ja tuo-
mia sekä vuohenputkea, korpikaislaa ja isokiertoa. Purouoma ja sen järven puolei-
nen suualue on kasviton. 

Erityiset luontoarvot 
Kolistimenoja on tavanomainen, syvälle maahan uurtunut savikkomaan puro, jolla 
ei ole erityisiä luontoarvoja. Alkuperäräistä kasvillisuuttakin on uoman varrella 
vain vähän, sillä se sijaitsee pellon ja pihamaiden välissä.  
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2.2  Mustoja 

Sijainti 
Mustoja on noin 300 hehtaarin laajuinen alue, joka sijaitsee Tuusulan länsiosassa 
Rusutjärven kylän länsipuolella (kuva 16). Alueen länsireunalla virtaa Palojoki, 
jonka luonnonoloja selvitettiin erikseen. 

Yleiskuvaus 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uutena kaavamerkintänä 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä LUO-alueita, jotka on va-
littu tilastollisin menetelmin (Zonation-analyysi) koko maakunnan kattaneista 
luontoaineistoista (Uudenmaan liitto 2015). LUO-alueet ovat luonnonsuojelualu-
eiden ja valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen hankittujen alueiden ulkopuolelle 
sijoittuvia, luontopiirteiltään arvokkaimpia alueita Uudellamaalla. Tuusulassa 
maakuntakaavan LUO-alueita on neljä. Kohteet sijaitsevat Myllykylässä, Ruotsin-
kylässä, Maantiekylän pohjoispuolella sekä Mustojan alueella kunnan länsiosassa 
(Uudenmaan liitto 2016).  

Mustojan alue on suurimmaksi osaksi metsää. Sen keskiosassa on peltoa, muu-
tama asuinrakennus ja joitakin lomarakennuksia. Mustojan länsi- ja itäpuolella on 
laajat peltoalueet. 

 
Kuva 16. Mustojan alue (punainen rajaus). Vihreällä viivalla on rajattu Palojoenlaakson eteläosaan kuuluva alue  
kohde 2.3). Punaisella on varjostettu Mustojan suojeltu lehtoalue ja Leppäaron luonnonsuojelualue. Alueen 
muut merkittävät luontokohteet on varjostettu vihreällä värillä. Kuvassa oleva numerointi viittaa tekstissä esi-
teltäviin osa-alueisiin, joiden rajat on merkitty katkoviivalla. 
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Mustojan LUO-aluerajaus perustuu erityisesti arvokkaisiin luontotyyppiesiinty-
miin, joita ovat Leppäaron ja Mustojan pähkinäpensaslehdot (Uudenmaan liitto 
2016). Leppäaro on luontotyyppikohteena suojeltu luonnonsuojelualue, Musto-
jan varsi on Metsäntutkimuslaitoksen suojelema luonnonpuisto. Niiden luonnon-
oloja ei kesällä 2017 inventoitu. 

Alueen arvoa Zonation-tuloksessa selittävät vähäisemmässä määrin myös pienia-
lainen valtakunnallisesti arvokas Korkeakallion kallioalue (arvoluokka 4), alueen 
puustotiedot (puulajit, kasvupaikka, erityisyys ja metsänkäyttötiedot), olevat pie-
nialaiset arvokkaat elinympäristöt (kallio, kalliojyrkänne, lähde, lähteikkö, ravin-
teisten kivilajien kallio, puro, tuoreet ja kosteat lehdot), osittain ojittamattomat 
suo- ja soistuma-alueet sekä ruohostomaat (nurmet ja niityt, laitumet, peltopien-
tareet). Alueelta on Zonation-analyysissä käytetyissä aineistoissa tietoja arvok-
kaista luontopiirteistä 5,5-kertaisesti verrattuna samankokoiseen alueeseen Uu-
dellamaalla keskimäärin.  

Zonation-aineiston perusteella alueella on vähän ihmisen aiheuttamia ekologisia 
häiriötekijöitä (pienialaisia hakkuita ja ojituksia), toisin kuin alueen ulkopuolella, 
jossa on tehty laajoja hakkuita. Hakkuiden osalta Zonation-aineisto vaikutti kesällä 
2017 jälkeen jääneeltä, sillä Mustojan alue on lähes kokonaan eri-ikäistä talous-
metsää ja alueella on myös tuoreita hakkuuaukkoja. 

Alue jaettiin osa-alueisiin (numerointi sama kuin ed. sivun kuvassa), joita kuvataan 
seuraavassa. 

Osa-alue 1. Mustojan tilakeskuksen pohjoispuolinen Ketunmäen‒Vasikkahaan-
mäen alue on vaihtelevan ikäistä metsämaastoa. Vasikkahaanmäen itärinteelle on 
tehty hiljattain laaja hakkuu. Rinne on hakkuun yhteydessä ojitettu. Vasikkahaan-
mäen yli on tekeillä metsäautotie, joka päätyy Vasikkanhaanmäen suon pohjois-
osaan. Mäen länsirinne on varttuvaa, tiheäpuustoista tuoreen kankaan kuusi- ja 
koivusekametsää. Pohjoisrinteellä sijainnut Rauhamäen kuusikkolehto (Laamanen 
1988) on hakattu. Rinteellä kasvaa jonkin verran pähkinää, muuta lehtolajistoa on 
heinittyneellä, harvakseltaan kuusta ja koivua kasvavalla rinteellä vain niukasti. 

Vasikkahaanmäen suo koostuu eri-ikäisistä, mutta nuorista metsäpalstoista. Alus-
kasvillisuus on hakkuiden jälkeen voimistunut. Lajistossa on mm. metsäkortetta, 
lehtotesmaa, metsäkastikkaa, hiirenporrasta, mustaherukkaa ja vadelmaa. Nuori 
puusto on rytöistä ja maasto hankalakulkuista. Suon kaakkoispuolen rinteellä kas-
vaa runsaasti pähkinäpensaita. Pähkinäpensaikko jatkuu Vasikkahaanmäen etelä-
rinteellä Mustojan tielle asti (ks. kohde 2.2.1 Mustojan läntinen pähkinälehto). 

Suon länsipuolella on varttuneempaa kuusi‒koivusekametsää. Aluskasvillisuu-
dessa on lehtomaisen kankaan lajistoa ja jokivarren rinteillä lehtolajistoakin. Joki-
varren parhaiten säilynyt metsäalue on Ketunmäen pohjoispuolella (Ketunmäen 
lehto). Toinen hyvin säilynyt, mutta vaatimattomampi lehtokohde on Ketunmäen 
lounaispuolella, jossa on myös 200 metrin mittainen norolaakso (kohde 2.2.2 Ke-
tunmäen noro). Molemmissa lehtokuvioissa kasvaa kookkaita kuusia ja niissä on 
myös runsaasti haapaa, joten metsiköt sopivat liito-oravan elinympäristöiksi. 
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Kuva 17. Vasikkahaanmäen itärinnettä. Kuva Esa Lammi. 

Osa-alue 2. Korkeakallion ympäristö on ollut tehokkaassa metsätalouskäytössä. 
Hyvin säilynyttä puustoa on ainoastaan jokivarressa, Korkeakallion eteläosassa 
sekä Korkeakallion lounaisrinteellä, jossa on varttunutta mäntyvaltaista metsää. 
Muu alue on nuorta metsää ja hakkuuaukeaa. Korkeakallion jyrkänne on arvokas 
luontokohde. Jyrkänteen lounaispuolen metsä sopii myös liito-oravan elinympä-
ristöksi. 

Osa-alue 3. Metsäniityn autiotilan eteläpuolella oleva alue on suureksi osaksi pen-
soittunutta hakkuuaukeaa ja metsittynyttä niittyä. Hakkuulla kasvaa kymmenen-
metristä haapaa, kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa on tuoreen ja lehtomaisen 
kankaan lajistoa. Paremmin säilynyttä metsää on jokivarressa, Mustojan suualu-
eella sekä Metsäniityn tilan itäpuolella. Hyvin säilyneillä metsäkuvioilla on lehto-
maisen kankaan ja tuoreen lehdon kasvillisuutta, mm. käenkaalia, kevättähtimöä, 
sinivuokkoa ja lehtokuusamaa. Kasvillisuus on edustavinta Mustojan suualueella, 
joka on arvokas luontokohde (kohde 2.2.3 Mustojanpuron alajuoksu). 

Mustoja virtaa Metsäniityn eteläpuolella luonnontilaisessa uomassaan, joten se 
on vesilain suojaama pienvesi. Uoma on osan matkaa niityllä, pääosin kuitenkin 
metsämastossa. Puro on kaksi metriä leveä, hieta- tai savipohjainen. Puronvar-
ressa kasvaa mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäkortetta, lehtotähtimöä, lehto-
leinikkiä ja koiranvehnää. Kasvillisuus on monipuolisinta Metsäniityn peltoalueen 
eteläpuolella, jossa puron ympäristössä on lehtokorpea. Lajistoon kuuluvat mm. 
lehtopähkämö, lehtopalsami ja pieni esiintymä Tuusulassa harvinaista lehtosini-
juurta (lajia on enemmän pohjoisempana sijaitsevalla suojelualueella). Lehtokor-
ven puusto on nuorta. Alueella on joitakin vanhoja ojia. 
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Osa-alue 4. Leppäaron pellon eteläpuolinen alue on vaihtelevaa metsää. Alueella 
on harvennettuja tuoreen kankaan sekametsäkuvioita ja hakkuuaukkoja, joissa 
kasvaa muutama metrin korkuista puustoa. Pellon eteläpuolella on kosteapoh-
jaista sekametsää, jonka lajistoon kuuluvat metsäalvejuuri, metsäkorte, oravan-
marja, nurmilauha, vadelma ja paikoin myös lehtopalsami ja näsiä. Pellonreunasta 
alkaa kapea, alle puolen metrin levyinen puro. Sen ympäristössä on nuorta, noin 
kymmenmetristä kuusta, koivua, harmaaleppää ja raitaa. Purossa on muutaman 
metrin levyinen tulva reunus, jossa kasvaa mesiangervoa, rönsyleinikkiä, metsä-
kortetta, leskenlehteä ja huopaohdaketta. Puron varrella on ajouria ja pellonreu-
nassa puutavaran varastointiin käytetty alue. 

Osa-alueen länsireunassa on kapea, koko Mustojan alueen läpi ulottuva kalliohar-
janne. Sen puusto vaihtelee tilanrajojen mukaan. Eteläosassa on varttuvaa, run-
saan kymmenen metrin korkuista kuusta ja koivua. Aluskasvillisuudessa on tuo-
reen kankaan lajistoa ja lisäksi mm. valkovuokkoa, kieloa ja hiirenporrasta. Pohjoi-
sempana rinne on koivuvaltainen, sillä hakkuissa on poistettu lähinnä kuusia. Pien-
puustona on pihlajaa, haapaa ja raitaa. Rinteessä on tiheitä, nuoria koivikkokuvi-
oita. Lakialueen pienet kalliopaljastumat ovat jäkälä- ja heinäpeitteisiä silokalli-
oita, joista puuttuu vaatelias, kallioperän ravinteisuutta kuvastava kasvilajisto. 

Osa-alue 5. Leppäaron peltojen itäpuolinen alue on vaihtelevaa kangasmetsä-
maastoa, jossa vuorottelevat männikköiset kankaat, pienet kallioalueet sekä kor-
pikuviot. Puusto on enimmäkseen varttuvaa mäntyä ja koivua, mutta alueella on 
myös istutusmetsiköitä ja harvennettuja metsäkuvioita. Kenttäkerroksessa vallit-
see koko alueella tuoreen kankaan lajisto, mm. mustikka, puolukka, metsätähti ja 
sananjalka. Kallioalueet ovat karuja silokallioita, joissa kasvaa poronjäkäliä, puo-
lukkaa, mustikkaa, kangasmaitikkaa ja metsälauhaa. 

Alueella on kaksi korpipainannetta, joiden puusto on voimakkaasti harvennettua.  
Eteläisemmällä kuviolla on noin 15 x 75 metrin laajuinen entinen turvekaivanto, 
joka on nykyisin saranevaa. Sen kasvilajistossa on pullosaraa, reunoilla jokapaikan-
saraa. Muuta suolajistoa on niukasti. Korpialueen eteläosassa suo muuttuu isovar-
purämeeksi. Rämeen valtakasveja ovat suopursu, juolukka ja tupasvilla. Suon reu-
nassa on vanhoja kaivantoja. Saraneva on Etelä-Suomessa uhanalainen luonto-
tyyppi. Vanhaan turpeenottokaivantoon syntynyttä suota ei kuitenkaan voi pitää 
edustavana luontotyyppikohteena. 

Osa-alue 6. Selvitysalueen koillisosassa oleva Kumminmäen alue on puustoltaan 
hyvää metsää, joskin mäen pohjoispuolella on nuorta, hakkuulle kasvanutta puus-
toa. Kumminmäen länsirinteellä on vanha lehtomaisen kankaan kuusikko, josta on 
poistettu tuulenkaatoja. Lahopuustoa on lähinnä metsäalueen reunoissa. Kenttä-
kerroksen lajeja ovat käenkaali, metsäalvejuuri, mustikka, oravanmarja, pikkutal-
vikki, korpi-imarre, metsäimarre ja metsäkorte.  

Myös Kumminmäen laella on vanhaa kuusikkoa. Kuusikossa on mattomaisena kas-
vustona käenkaalia sekä vähän mustikkaa, kieloa, lehtotesmaa ja valkovuokkoa. 
Itärinteellä on varttunutta kuusimetsää, joka muuttuu alarinteelle päin valuvesien 
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kostuttamaksi. Kasvillisuudessa on mm. hiirenporrasta, metsäalvejuurta, käenkaa-
lia, kevättähtimöä ja taikinamarja. Rinteessä on myös pieni kotkansiipikasvusto. 
Ylärinteellä on pieni laikku kangaskorpea. Korpikuvio on luonnontilainen, mutta 
sen puusto vasta varttuvaa. 

Kummimäen eteläosaa kattaa vaihteleva sekametsä, jossa vuorottelevat koivik-
koiset ja kuusikkoiset. Myös haapoja ja mäntyä on paikoin. Puusto on enimmäk-
seen varttuvaa, alle 20 metrin korkuista ja pienpuusto on tiheää. Aluskasvillisuus 
koostuu tuoreen ja lehtomaisen kankaan lajeista. 

Osa-alue 7. Leppäaron peltojen pohjoispuolella on nuorta koivikkoa kasvava hak-
kuuala ja kauempana pellosta ojitettu Leppäaro-niminen korpialue. Leppäaro ruo-
hokorpimuuttumaa. Sen puusto on aikoinaan hakattu. Koko ojitettu alue on hyvin 
tiheää, alle kymmenen metrin korkuista koivikkoa. Aluskasvillisuutena on laikuit-
tain korpikastikkaa, rönsyleinikkiä, metsäalvejuurta ja mustikkaa. Märimmissä pai-
nanteissa on korpikaislaa, rentukkaa, lehtotähtimöä ja hiirenporrasta. 

Korpialueen länsipuolisella harjanteella on varttunutta, harvennettua kuusi-koivu-
sekametsää. Aluskasvillisuus on heinittynyt ja siinä vallitsee tuoreen kankaan la-
jisto, mm. metsäkastikka, kielo, sananjalka, lillukka. Suojelualueen rajan lähellä 
pienen kallion kupeessa kasvaa nelimetrinen metsälehmusryhmä. Muutoin kasvil-
lisuus on hyvin tavanomaista. 

 

 
Kuva 18. Kumminmäen itärinteen kuusikkoa. Kuva Esa Lammi. 
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Osa-alue 8. Alueeseen kuuluu suojelualueen pohjoispuolinen Mustojan varsi Siip-
poontielle asti. Puronvarren itärinne on runsaan sadan metrin matkalta vanhaa 
kuusisekametsää, jossa on runsaasti koivua ja paikoin haapaa. Lahopuutakin on 
melko paljon. Aluskasvillisuus on lehtolajistoa, mm. mustakonnanmarjaa, kieloa, 
sinivuokkoa, metsäorvokkia, lehtokuusamaa ja lehtoleinikkiä. Puron länsipuolella 
puustoa on vain kapealti. Kosteaa tulvatasannetta on enimmillään kymmenen 
metriä molemmin puolin. Sen kasvilajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, lehtotäh-
timö, lehtopalsami, tuomi ja harmaaleppä.  

Suojelualuetta lähimpien rakennusten kohdalla puronvarren puusto muuttuu 
nuoreksi ja koostuu harmaalepästä, kuusesta, koivusta ja haavasta. Aluskasvilli-
suudessa vallitsevat vuohenputki ja rönsyleinikki. Puron pohjoispuolinen rinne on 
hakattu. Uoman varrella on korpikastikkaa, mesiangervoa ja muuta pelto-ojille 
tyypillistä lajistoa. 

Peltoalueella puro on kapea, ojamainen ja miltei kokonaan kasvillisuuden peit-
tämä. Sitä reunustaa vaihtelevan levyinen heinittynyt piennar. Selvitysalueen itä-
päässä puro on matalassa, osin pajuttuneessa notkelmassa, jossa kasvaa mesian-
gervoa, ruokohelpiä, nokkosta, korpikastikkaa, pujoa, rantakukkaa ja muuta pien-
narlajistoa. 

  



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

34 

2.2.1 Mustojan läntinen pähkinälehto 

Valtakunnallisesti arvokas, pinta-ala 1,0 ha (kuva 19) 

Sijainti 
Mustojan läntinen pähkinälehto sijaitsee tienvarren rinteessä Mustojan suojellun 
lehtoalueen länsipuolella. 

Yleiskuvaus 
Mustojan suojelualueella kasvaa runsaasti pähkinäpensaita. Esiintymä jatkuu 
Mustojan tien länsipuolelle, jossa tietä reunustavalla rinteellä kasvaa ehkä parisa-
taa 2‒4 m korkeaa pähkinäpensasta. Alueen puustoa on aikanaan harvennettu ja 
ylispuustona on varttuvia koivuja ja haapoja. Tiheässä pensaskerroksessa on päh-
kinän lisäksi pihlajaa ja kohteen kaakkoisosassa myös vaahteraa. Kenttäkerroksen 
kasvillisuus on tiheän pensaikon varjostuksessa niukanpuoleista, mutta kuvastaa 
lehtoisuutta: lajistossa on mm. kieloa, sinivuokkoa, valkovuokkoa, lehtoleinikkiä ja 
metsäalvejuurta. 

Erityiset luontoarvot 

Mustojan pähkinäpensasesiintymä on Laamasen (1988) mukaan Tuusulan laajin. 
Huomattava osa esiintymästä on suojelualueella. Läntinen pähkinälehto täyden-
tää suojelualueen puolella olevaa esiintymää ja se täyttää pähkinäpensaiden mää-
rän perusteella yksinäänkin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen pähkinäpensas-
lehdon kriteerit. Takavuosina tehdyt hakkuut ovat heikentäneet kohteen luonnon-
tilaa, eikä se ole luontokohteena yhtä edustava kuin suojelualueen puolella oleva 
lehto.  

Pähkinälehto on tuoretta lehtoa, joka on Etelä-Suomessa uhanalainen luonto-
tyyppi. Pähkinälehdot ovat myös metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö. 

Rajausmuutokset 

Kohde on osa Laamasen (1988) rajaamaa laajempaa lehtoaluetta, josta suurin osa 
on suojelualueella. Kesällä 2017 tehdyssä rajauksessa on mukana suojelualueen 
ulkopuolella oleva, runsaasti pähkinäpensaita kasvava kuvio. 
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Kuva 19. Mustojan läntisen pähkinälehdon rajaus. 
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2.2.2 Ketunmäen noro 

Valtakunnallisesti arvokas (noro), muu osa paikallisesti arvokas, pinta-ala 0,47 ha (kuvat 20 ja 21) 

Sijainti 
Ketunmäen noro on metsäalueelta Palojokeen laskeva noro, joka sijaitsee Musto-
jan peltoalueen luoteispuolella (kuva 21). 

Yleiskuvaus 
Noro on noin 30 metrin levyisessä ja viisimetriä syvässä notkelmassa. Noro on uur-
tunut syvälle maahan: sen jyrkät rinteet ovat toista metriä syviä. Ympäristön 
puusto on varttunutta runsaan sadan metrin matkalla noron suulta mitattuna. 
Kauempana on nuorta koivusekametsää. Puroa reunustavassa notkelmassa on 
paikoin tuoreen ja kostean lehdon kasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. käen-
kaali, kielo, mustakonnanmarja, lehtotesma, taikinamarja, mustaherukka, lehto-
kuusama, lehtoleinikki, sinivuokko ja rönsyleinikki.  

Erityiset luontoarvot 

Norot ovat vesilain suojaama luontotyyppi. Noron ympäristössä on lehtokasvilli-
suutta. Rajauksessa on mukana noron hyvin säilynyt osuus, mutta ei kauempana 
entisellä hakkuulla olevaa latvaosaa. 

 

 

 
Kuva 20. Ketunmäen noro. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 21. Ketunmäen noron rajaus.  
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2.2.3 Mustojanpuron alajuoksu 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 2,26 ha (kuvat 22 ja 23) 

Sijainti 
Mustoja yhtyy Palojokeen Korkeakallion eteläpuolella. Kohteeseen kuuluu Palo-
joen ja Mustojan eteläpuolisten peltojen välinen puro-osuus (kuva 22). 

Yleiskuvaus  
Mustojan alajuoksu virtaa näyttävässä lehtolaaksossa, jonka puusto on vanhaa, 
luonnontilaisen kaltaista kuusi‒koivusekametsää. Puro on 2‒3 metriä leveä ja 
mutkitteleva. Uoma on paikoin kivikkoinen, paikoin sorapohjainen. Ympäristö on 
kosteaa lehtoa, jonka runsaimpia kasvilajeja ovat mesiangervo, hiirenporras, nok-
konen, koiranputki, karhunputki, rönsyleinikki, lehtopalsami, jänönsalaatti, lehto-
kuusama, korpikaisla ja kotkansiipi. Puron varrella on myös usean neliömetrin kas-
vusto lehtosinijuurta. Puronotkon rinteillä on tuoreen lehdon lajistoa, mm. sini-
vuokkoa, mustakonnanmarjaa ja lehtokuusamaa. Etelärinteellä on mäyrän tai su-
pikoiran pesäluolasto. Rinteillä on runsaasti vanhoja haapoja, joten kohde täyttää 
hyvin myös liito-oravan vaatimukset. Rajauksen itäpuolella puronvarsi muuttuu 
rytöiseksi tuomikasvustoksi. 

Erityiset luontoarvot 
Hieno vanhaa kuusikkoa kasvava purolaakso, joka on säilynyt lähes luonnontilai-
sena. Alueella on kosteaa ja tuoretta lehtoa. Molemmat lehtotyypit ovat uhanalai-
sia. Lahopuustoa on paikoitellen, ja kohde täyttää myös METSO-ohjelman valinta-
kriteerit. Rehevät puronvarsilehdot ovat metsälain suojaama elinympäristö. 

 

 
Kuva 22. Mustojanpuron alajuoksun rajaus. 
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Kuva 23. Kotkasiipikasvuston reunustamaa puroa Mustojan alajuoksulla. Kuva Esa Lammi. 

Mustojalla kesällä 2017 tehdyissä koekalastuksissa tavattiin kolme kalalajia: tai-
men, pikkunahkiainen ja hauki. Taimenia saatiin Mustojan alajuoksulta, jossa to-
dettiin olevan myös taimenen lisääntymispaikaksi soveltuvaa soraikkoa ja taime-
nen suojapaikkoja. Sopivaa ympäristöä on noin 200 metrin matkalla puronsuulta 
ylöspäin (Haikonen & Happo 2017). Kauempana puronvarressa taimenille suotui-
sia lisääntymispaikkoja ei todettu. Mustojan alajuoksua voidaan pitää vesilain 3. 
luvun tarkoittamana kohteena, jossa uomaan mahdollisesti vaikuttavat vesita-
loushankkeet ovat luvanvaraisia. 
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2.3  Palojoenlaakson eteläosa 

Sijainti 
Palojoenlaakson eteläosa käsittää Murron Ämmäkallion pohjoispuolelta alkava ja 
Nummen luoteispuolelle kunnanrajan kohdalle päättyvä jokijakson (kuva 25), 
jonka pituus on noin viisi kilometriä.  

Yleiskuvaus 
Palojoki on mutkitellen melko syvässä laaksossa virtaava vesiuoma. Uoma on luo-
kiteltu puroksi, mutta sen eteläosa on jokimainen. Palojoenlaakson eteläosa on 
pääosin metsämaastossa. Vain eteläisin kilometri on peltojen reunustama. Pelto-
osuus on lähes tasamaalla, jossa joki meanderoi kauniisti. Palojoen ympäristön 
metsät ovat tavanomaisia talouskäytössä olleita metsiä. Puusto on vaihtelevan 
ikäistä, ja nuorta metsää sekä hakkuualoja on runsaasti. Jokilaakson rinnemetsät 
ovat enimmäkseen lehtomaisia kankaita ja tuoreita lehtoja, mutta niiden luonnon-
tila on heikentynyt hakkuiden seurauksena. Varsinkin jakson pohjoispäässä joen 
varrella on myös pohjavesivaikutteisia, reheviä lehtoja ja lehtokorpia. Itse joki-
uoma on säilynyt hyvin ja jakson pohjoispäässä on muutama lyhyt, kivikkoinen 
koskijakso. 

Lähteisiä kohtia on Mustojan Korkeakallion lounaispuolella. Maastokarttaan mer-
kittyä avolähdettä on käytettyä vedenottoon. Lähteensilmä on kehystetty kaivon-
renkaalla, eikä lähde ole vesilain suojaama luonnontilaisen kaltainen lähde. Läh-
teen ja pohjoispuolella sijaitsevan vanhan mökin välissä kasvaa Tuusulassa harvi-
naista lehtosinijuurta. Paremmin säilynyt lähteikkö on pohjoisempana pienen kal-
lioalueen tyvellä.  

Kuva 24. Palojokea Mustojan kohdalla. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 25. Palojoenlaakson eteläosan ja Mustojan selvitysalueiden rajaukset.  
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Luonnontilaisena säilynyt tihkupintalähteikkö (Korkeakallion lähteikkö, kuva 27) on 
mitoiltaan noin 5 x 30 m. Lähteikössä on läpimitaltaan kolmemetrinen allikko, joka 
oli kauttaaltaan pikkulimaskan peitossa. Lähteikön muuta lajistoa ovat hiirenpor-
ras, metsäalvejuuri, rentukka, rohtovirmajuuri, mesiangervo, suokeltto, mätäs-
sara, lehtokorte, terttualpi, lehtopalsami ja rantakanankaali. Ympäristössä kasvaa 
vanhaa kuusta, haapaa ja koivua. Lähde on vesilain suojaama kohde. 

Palojoen eteläosassa on viisi 1980-luvulla arvokkaaksi rajattua rinnelehtoa ja joki-
varsilehtoa. Useimpien kohteiden luonnontila on heikentynyt merkittävästi viime 
vuosikymmenien hakkuissa. Kaikista kohteista ainakin osa täyttää edelleen arvok-
kaan luontokohteen kriteerit. Kohteet kuvataan alaluvuissa 2.3.1‒2.3.6. 
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2.3.1 Korkeakallion jyrkänne ja rinnelehto  

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 1,46 ha (kuvat 26 ja 27) 

Yleiskuvaus 
Korkeakallion alueella on tehty vuosituhannen vaihteessa laaja hakkuu. Mäen 
pohjoispuoliskon lehtorinne on nykyisin nuorta istutusmetsää. Kallion länsijyr-
känne ja suurin osa sen Palojokeen viettävästä alusmetsästä on säästetty. Jyr-
känne kohoaa noin 40 metriä jokilaaksoa korkeammalle. Korkein seinämä on noin 
20 metrin korkuinen. Kallion laella kasvaa harvaa männikköä ja karuille kallioalu-
eille ominaisesti mm. poronjäkäliä ja puolukkaa. Kallion seinämillä on hieman vaa-
teliaampaakin kasvillisuutta, kuten haurasloikkoa ja karvakiviyrttiä. 

Kallion alapuolinen lehtorinne on vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koi-
vua. Jyrkän rinteen aluskasvillisuudessa on mm. kieloa, nuokkuhelmikkää, sini-
vuokkoa, lehtokuusamaa, imikkää, mustakonnanmarjaa ja kalliolta tulleiden ve-
sien kostuttamissa kohdissa myös lehtopalsamia. Lajistoon kuuluvat lisäksi vain 
siellä täällä Keski-Uudenmaan lehdoissa kasvava mäkilehtoluste ja lehto-orvokki.  

Kalliojyrkänteen lounaispuolella ja jokivarressa on kosteaa, pohjavesivaikutteista 
lehtoa, jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. hiirenporras, mesiangervo, lehtotäh-
timö, lehtopalsami, lehtokuusama ja lehtoleinikki. Puustona on isoja koivua, kuu-
sia ja haapoja. Eteläpuolinen metsä on nuorta. 

 

 
Kuva 26. Korkeakallion luoteispuolen lehtorinne on hakattu. Kuva Esa Lammi. 
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Erityiset luontoarvot 
Korkeakallion jyrkänne ja rinnelehto on pieni (1,5 ha), mutta näyttävä luonto-
kohde, jonka kasvillisuus on edustavaa. Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Lehdot ovat 
uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen metsä täyttää myös liito-oravan vaatimukset. 
Liito-oravan tarvitsemat kulkuyhteydet jokivarren puustoa pitkin ovat hyvät. Koh-
teella ei todettu uhanalaisia kasvilajeja, mutta mäkilehtoluste ja lehto-orvokki 
ovat Keski-Uudellamaalla huomionarvoisia lajeja. Korkeakallio on merkittävä myös 
geologisena muodostumana. 

Rajausmuutokset 
Korkeakallion pohjois- ja luoteisrinteen metsät on hakattu. Alueella on jäljellä leh-
tolajistoa, mutta sitä ei enää voida pitää merkittävänä luontokohteena. Aiemman 
rajauksen (Laamanen 1988) jälkeen hakatut alueet on jätetty pois uudesta kohde-
rajauksesta.  
 

 
Kuva 27. Korkeakallion jyrkänteen ja rinnelehdon sekä Korkeakallion lähteikön rajaus. 
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2.3.2 Ketunmäen lehto 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 2,78 ha (kuvat 28 ja 29) 

Yleiskuvaus 
Ketunmäen alueen pohjoisrinne on lähes kokonaan nuorta tai voimakkaasti har-
vennettua metsää. Ketunmäen pohjoispuolella on jäljellä lähes 300 metrin mittai-
nen jokivarteen rajautuva vanhan metsän alue. Siihen kuuluvat jokivarren tulvata-
sanne, ylempänä loivassa rinteessä sijaitseva kuusikkoinen lehto ja kaakosta Va-
sikkahaanmäen suon suunnasta laskeva vähäinen puro.  

Enimmillään muutaman kymmenen metrin levyisellä tulvatasanteella on rehevää 
kostean lehdon ja lehtokorven kasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. hiirenporras, 
mesiangervo, lehtotähtimö, luhtalemmikki, lehtopalsami, linnunsilmä, rentukka, 
korpikaisla, koiranvehnä ja ruokohelpi. Tasanteelle laskeva puro on kapea, syvälle 
saviseen maahan uurtunut. Sen ympärillä on saniaisvaltaista kosteaa lehtoa. Pu-
ron ympäristö muuttuu noin sadan metrin päässä joesta nuoreksi sekametsäksi. 

Tulvatasannetta reunustava kuusilehto (kuva 28) on edustavin alueen pohjois-
osassa, jossa kasvaa järeiden kuusien lisäksi kookkaita haapoja. Lahopuuta on run-
saasti. Kenttäkerroksen lajistoa ovat kielo, sinivuokko, valkovuokko, imikkä, käen-
kaali, lehtotesma ja mustakonnanmarja. 

 

 
Kuva 28. Ketunmäen vanhaa metsää. Kuva Esa Lammi. 
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Erityiset luontoarvot 
Luonnontilaisena säilynyt kohde, jossa on kosteaa ja tuoretta lehtoa ja melko 
näyttävä vanhan metsän kuvio. Kasvillisuus on edustavaa, vaikka uhanalaisia lajeja 
ei tavattu. Lehdot ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Vanhan metsän alue täyttää 
METSO-ohjelman II luokan valintakriteerit ja sopii myös liito-oravan elinympäris-
töksi. Kohde ei täytä pinta-alansa perusteella LAKU-kriteerejä, mutta se sijaitsee 
maakunnallisesti tärkeän vesistön varrella, joten yhdistelmäkriteerit täyttyvät. 

Rajausmuutokset 
Kohteen aiemmasta rajauksesta (Ketunmäen‒Palojoen lehtolaakso) on poistettu 
kaakosta tulevaa puronvartta reunustava osa, joka kasvaa nykyisin nuorta, tiheää 
kymmenmetristä sekametsää. Joen länsipuolelta on otettu mukaan tulvatasanne 
ja harvennettua kuusta, koivua ja haapaa kasvava jokivarsipuusto. 

 
Kuva 29. Ketunmäen lehdon rajaus. 
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2.3.3 Tiesinmäen‒Palojen lehtolaakso 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 30 ja 31) 

Yleiskuvaus 
Siippoontien pohjoispuolella sijaitsevalta Tiesinmäen alueelta on 1980-luvulla ra-
jattu laajahko alue arvokkaaksi luontokohteeksi. Kohderajaus ulottuu Tiesinmäen 
länsirinteeltä Palojen itäpuolelle (Laamanen 1988). Rajausperusteena mainitaan 
”jokilaakso, jonka pohjalla tulvatasanteita ja rinteillä sivulaaksoja; reheviä lehto-
kasvustoja”. 

Tiesinmäen länsirinne on 1980-luvun jälkeen hakattu lähes kauttaaltaan; vain 
pieni jokivarteen rajautuva kuusivaltainen metsäkuvio on jäljellä. Jokivarren itä-
puoliset alueet on hakattu muutama vuosi sitten.  

Erityiset luontoarvot 
Hakkuissa on säästetty jokivarren puustoa, ja tulvatasanteiden kasvillisuus vastaa 
aiempaa kuvausta: lajistossa on mm. lehtopalsamia, lehtotähtimöä ja mukulalei-
nikkiä. Kasvillisuus on samantyyppistä kuin muuallakin Palojoen tulvarannoilla. 
Hakkuiden turmelemaa kohdetta ei voida pitää arvokkaana luontokohteena. 

 
Kuva 30. Palojokea Tiesinmäen kohdalla. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 31. Tiesinmäen‒Palojoen lehtolaakson rajaus. 
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2.3.4 Kivimäen jokivarsi 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 5,24 ha (kuvat 32 ja 33) 

Palojoen eteläosan luonto on edustavimmillaan tarkistetun jokijakson pohjois-
päässä, jossa jokilaakso on varsin jyrkkärinteinen ja jokiuoma meanderoiva. Alu-
eella on myös useita kivikkoisia koskipaikkoja. Laamanen (1988) rajasi arvokkaaksi 
luontokohteeksi runsaan kilometrin mittaisen jakson, joka alkaa Kivimäen luoteis-
puolelta kunnanrajan läheltä (Kivimäen‒Palojen lehto- ja korpilaaksot). Laajat, 
monin paikoin lähes jokivarteen asti ulottuvat aukkohakkuut ja niihin muutamin 
paikoin liittyneet metsämaaston ojitukset ovat heikentäneet alueen luonnontilaa.  

Luonnonololtaan hyvin säilyneitä metsäkuvioita on alueella enää kaksi, toinen jak-
son pohjoispäässä (Kivimäen lähteikkökorpi) ja toinen eteläpäässä (Kivimäen joki-
varsimetsä). Jokiuoma on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena (Kivimäen jokivarsi). 

Yleiskuvaus 
Palojoki virtaa Kivimäen kohdalla luonnontilaisessa uomassaan, jossa on myös 
kaksi koskipaikkaa. Alueelta alkaa Virtavesien hoitoyhdistyksen tekemien soraik-
kokunnostuksien ketju, joka jatkuu Rannikonmäelle aina Hynnänkorventien sillalle 
asti. Pohjoisempi Kivimäen koskista on kunnanrajan kohdalla. Kosken vieressä on 
kesäasunnon pihamaa, mutta itse koski on säilynyt hyvin. Sen kasvilajistoon kuu-
luvat mm. hiirenporras, isohaarapalpakko, rentukka, terttualpi sekä virtanäkin-
sammal. Koskipaikan itäpuolella kesäasuntojen välissä on pieni lehtorinne, jonka 
kasvilajistoon kuuluvat imikkä, sudenmarja, valkovuokko ja laajalle alueelle levin-
nyt ukkomansikka, joka on paikalla todennäköisesti hyvin pitkään kasvanut viljely-
karkulainen. Eteläisempi koski on Kivimäen lounaispuolella (kuva 32). Se on kas-
vistoltaan samantapainen kuin kunnanrajan tuntumassa oleva koski.  

Koskipaikkojen välillä Palojoki virtaa rauhallisesti. Uoma on enimmillään kymme-
nisen metriä leveä. Joki on länsipuolelta metsärantainen, mutta varttunutta tai 
vanhaa puustoa on vain kapealti. Itäpuolella hakkuualat ja nuoret kasvatusmetsät 
ulottuvat jyrkimpien rinteiden kohdalla jokiuoman lähelle. Muualla jokea reunus-
taa enimmillään usean kymmenen metrin levyinen tulvatasanne, josta osa on il-
meisesti entistä niittyä. Tasanne saa tulvavesien lisäksi valuvesiä ja pohjavettä itä-
puolisilta rinteiltä. Sen kasvillisuus on rehevää. Runsaimpia lajeja ovat paikasta toi-
seen vaihdellen mesiangervo, hiirenporras, lehtopalsami ja lehtotähtimö. Myös 
korpikaislaa ja mätässaraa on paikoin. Ainakin yhdessä kohdassa kasvaa lisäksi 
Tuusulasta vain muutamasta paikasta tavattua kulleroa. Rajauksen eteläpäässä jo-
kivartta reunustaa vanha kuusivaltainen metsä. Rajauksen eteläpuolella on pieni 
peltotilkku ja laaja avohakkuualue. Kohteen itäpuolella on Siippoon I-luokan poh-
javesialue. 
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Kuva 32. Kivimäen lounaispuolen koski. Kuva Esa Lammi. 

Erityiset luontoarvot 
Ympäristön hakkuista huolimatta hyvin säilynyt jokivarsi, jonka arvoa nostavat ki-
vikkoiset koskipaikat ja alavampien kohtien kosteat niityt ja lehtokorvet. Alueelta 
pienialaisina laikkuina tavattava lehtokorpi on uhanalainen luontotyyppi. Palojoki 
on taimenjoki. Kivimäen kohdalla olevat koskipaikat voivat sopia taimenen lisään-
tymispaikoiksi. 

Rajausmuutokset 
Kivimäen‒Palojoen lehto- ja korpilaakso on rajattu kolmeksi eri kuvioksi siten, että 
vanhasta rajauksesta on poistettu tuoreet hakkuualueet ja nuorta (yleensä alle 10 
m korkuista) metsää kasvavat rinteet. Kivimäen jokivarsi on vanhan rajauksen kes-
kiosaa. 
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Kuva 33. Kivimäen alueen luontokohteiden rajaukset. 
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2.3.5 Kivimäen lähteikkökorpi 

Valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), pinta-ala 2,0 ha (kuva 33 ja 34) 

Yleiskuvaus 
Kivimäen ja sen pohjoispuolella olevan Fatisuon peltoalueen välinen alue on ha-
kattu paljaaksi vuosituhannen alussa. Peltoalueen lounaiskulman ja Palojoen väli-
nen pieni, runsaan hehtaarin laajuinen korpialue on säästetty hakkuissa. Kor-
pialueen puusto on varttuvaa kuusta ja koivua, aivan jokivarressa kasvaa myös 
harmaaleppää. Alueella on kaksi avolähdettä (n. 1 m2 ja 2 m2) ja sinne laskee veti-
siä juotteja itäpuoliselta hakkuurinteeltä. Lähteiden luona ja norojen varsilla kas-
vaa mm. suokelttoa, lehtotähtimöä, purtojuurta, luhtalemmikkiä, jänönsalaattia 
ja mätässaraa. Pensaskerroksessa on mm. paatsamaa, tuomea ja punaherukkaa. 
Kuivempien kohtien lajistoa ovat esimerkiksi kielo ja lillukka. Kohde on Siippoon I-
luokan pohjavesialueen vaikutuspiirissä. 

Erityiset luontoarvot 
Lähdekorvet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi. Kivimäen 
korven luonnontila on säilynyt hyvänä lukuun ottamatta itäpuolella tehtyä hak-
kuuta, joka ulottuu korpialueen reunaosiin. Alueella on kaksi vesilain suojaamaa 
avolähdettä. Fatisuon eteläpuolelta laskevia juotteja voidaan pitää vesilain suo-
jaamina noroina. 

Rajausmuutokset 
Lähteikkökorpi on osa aiemmin rajattua Kivimäen‒Palojoen lehto- ja korpilaaksoa. 
Kesällä 2017 tehdyssä rajauksessa on mukana myös vesaikkoa kasvavaa hakkuun 
reunaosaa, josta kulkeutuu vesiä korpialueelle. 

 
Kuva 34. Kivimäen lähteikkökorpi. Kuva Esa Lammi. 
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2.3.6 Kivimäen jokivarsimetsä 

Maakunnallisesti arvokas, 4,48 ha (kuvat 33 ja 35) 

Yleiskuvaus 
Kivimäen lounaispuolella jokilaakson itärinteellä on noin kolmen hehtaarin laajui-
nen vanha kuusikko, jossa on runsaasti eri-ikäistä kuusilahopuuta. Rinne on jyrkkä 
ja tulvatasanne puuttuu jokivarresta. Rinteen pohjoisosa on tuoretta lehtoa. Leh-
toisuus vähenee etelään päin, jossa kasvillisuustyyppi muuttuu lehtomaiseksi kan-
kaaksi. Pohjoispään kasveja ovat mm. lehtokorte, näsiä, metsäorvokki, sinivuokko, 
valkovuokko ja mustakonnanmarja. Jokivarren tuntumassa kasvaa myös hieman 
lehtoleinikkiä. Eteläosassa vallitsevat käenkaali ja valkovuokko. 

Jokivarsimetsän erityispiirteenä on vanhan puuston lisäksi itäpuolelta laskevat ka-
peat, V-kirjaimen muototoiset rinnelaaksot. Ne vaikuttavat ikivanhoilta sulamis-
vesiuomilta, mutta ainakin eteläisimmässä on edelleenkin toimiva noro. Sen var-
rella on melko runsaasti lehtokorven lajistoa, mm. vadelmaa, lehtotesmaa, lehto-
tähtimöä ja koiranvehnää. 

Erityiset luontoarvot 
Kohde täyttää puuston iän ja lahopuun määrän perusteella I luokan METSO-
kohteen kriteerit. Jokivarteen kytkeytyneenä se täyttää myös LAKU-kohteen kri-
teerit. Pohjoispäässä on lehtoa. Eteläpään noro on vesilain suojaama kohde. 

Rajausmuutokset 
Alue on osa aiemmin rajattua Kivimäen‒Palojoen lehto- ja korpilaaksoa. Rajauk-
sesta on poistettu eteläpuolen hakkuuaukko. Sitä on kavennettu myös itäpuolelta, 
jossa on alle kymmenmetristä kuusi‒koivusekametsää. 

 

Kuva 35. Myrskyjen kaatamaa puustoa Kivimäen jokivarsimetsässä. Kuva Esa Lammi. 
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2.4  Rannikonmäen koski 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 2,14 ha (kuvat 36 ja 37) 

Sijainti 
Rannikonmäen kohdalta alkava Palojoen jakso kuuluu Palojoenlaakson pohjoisosa 
-nimiseen selvitysalueeseen, joka ulottuu jokivartta pitkin Rannikonmäeltä Terri-
suon pohjoispuolelle. Kohteen eteläisin Hynnäkorventien ja Hämeentien välinen 
lyhyt osuus kuuluu kunnanosajaossa Vaunukankaan alueeseen ja muu osuus Rus-
kelan alueeseen.  

Yleiskuvaus 
Eteläpään puolen kilometrin mittaisen jokijakson länsipuolisko on metsämaastoa, 
itäpuolisko on pellolla leveässä laaksopainanteessa, jota reunustavat heiniä, me-
siangervoa ja karhunputkea kasvavat rinneniityt. 

Rannikonmäen koski alkaa kunnanrajan kohdalta ja on toistasataa metriä pitkä. 
Siinä vuorottelevat kivikkoiset osuudet ja rauhallisemmin virtaavat suvantokoh-
dat. Koskijakson eteläpuolella on pihamaita ja pohjoispuolella kuusia ja koivuja 
kasvava rinne. Koskijakson kasvillisuus on melko monipuolista. Lajistoon kuuluvat 
mm. rantaminttu, luhtalemmikki, peltopähkämö, isohaarapalpakko, mesiangervo, 
viiltosara, ulpukka, ojasorsimo, pikkuvesitähti, pikkuvita ja korpikaisla. 

Kosken yläpuolella on runsaskasvinen lampare ja hieman kauempana Peltomäen 
tilan kohdalla toinen lampare, jossa on runsaasti järvikortetta. Koskijakson jyrkillä 
rinteillä on varttunutta puustoa, myös järeitä kuusia. Sekapuuna on haapoja, koi-

Kuva 36. Rannikonmäen koski. Kuva Esa Lammi. 
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vuja ja tuomia. Puusto on tiheää ja varjostavaa. Aluskasvillisuudessa on valkovuok-
koa, rönsyleinikkiä ja metsäalvejuurta. Peltomäen kohdalla on voimakkaasti har-
vennettua sekametsää.  

Peltomäen pohjoispuolella jokivartta reunustaa varttunut kuusikko, jonka kasvila-
jistoon kuuluvat mm. käenkaali, ahomansikka, kielo, metsäkastikka ja jänönsa-
laatti. Pellon puolella on kapea jyrkkä törmä, jossa kasvaa varttuvaa harmaalep-
pää. Joki on kahdeksan metriä leveä, runsaskasvinen ja hitaasti virtaava. Joessa 
kasvaa järvikortetta, ulpukkaa, pikkulimaskaa ja isolimaskaa. Rannoilla on myös 
järviruokoa. 

Erityiset luontoarvot 
Rannikonmäen koski on Palojoen pisin koskijakso. Sitä reunustaa pohjoispuolella 
jyrkkä kuusikkoinen rinne. Koskijakso on vesilain 3. luvun tarkoittamana vesialue, 
jossa vesitaloushankkeet ovat luvanvaraisia. Koskijakso on todennäköisesti tärkeä 
Palojoessa eläville taimenille. Aluetta on kunnostettu Virtavesienhoitoyhdistyksen 
toimesta pohjasoraikoilla. 

Kohteen rajaus sisältää kosken lisäksi rinteiden hyvin säilyneet metsäalueet sekä 
pohjoispuolisen suvannon. 

 

 
Kuva 37. Rannikonmäen kosken rajaus. Koko vanhan rajauksen mukainen alue on tarkistettu. 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

56 

2.5  Rapakon korpi 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 38 ja 39) 

Sijainti 
Kohde sijaitsee Nahkelan kylässä lähellä Tuusulan länsirajaa, noin 300 metriä 
maantien 139 pohjoispuolella. 

Yleiskuvaus 
Kohde on menettänyt luonnontilansa ja käytännössä myös erityiset luontoar-
vonsa. Ojitettu suo on kuivunut ja muuttunut ruoho–mustikkaturvekankaaksi. 
Puustona on ensiharvennettua koivutaimikkoa ja osin nuorta kasvatusmetsää. Se-
kapuuna on vähän kuusta ja paikoin raitaa. Pensaskerroksessa vadelma on runsas; 
lisäksi tavataan taikinamarjaa ja pihlajavesakkoa. Kenttäkerroksen lajeja ovat 
nurmi- ja metsälauha, mustikka, puolukka, metsäalvejuuri, mesimarja, kultapiisku, 
käenkaali, metsäkastikka, valkovuokko ja metsätähti. Kosteimmilla paikoilla ojissa 
ja niiden reunoilla tavataan vielä korpikaislaa, kastikoita, metsäkortetta, hiirenpor-
rasta, metsä- ja korpi-imarretta, leskenlehteä ja suokelttoa. 

Alueen länsiosassa lähellä ojaa on pienellä kostealla alueella rehevämpää kasvilli-
suutta. Valtalajeina ovat vadelma ja metsäkastikka, mutta lisäksi tavataan rön-
syleinikkiä, koiranputkea, ojakellukkaa, ahomansikkaa, metsäorvokkia ja huopa-
ohdaketta. Ajourassa on säilynyt vähän harmaa- ja tähtisaraa. Pensaskerroksessa 
on mustaherukkaa ja tuomen taimia. 

 
Kuva 38. Rapakon korven nuorta koivikkoa. Kuva Marko Vauhkonen. 
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Erityiset luontoarvot 
Luonnontilansa menettäneellä korvella ei ole enää erityistä merkitystä luontokoh-
teena, vaikka alueella tavataankin edelleen joitain korpi- ja lehtolajeja. 

Kohteelta ei ole tiedossa havaintoja merkittävistä eliölajeista. 

Suositukset 
Kohde on muuttunut jo niin pitkälle (turvekankaaksi), ettei sen ennallistamista 
suositella. 

 

Kuva 39. Rapakorven rajaus. 
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2.6  Rusutjärven länsirannan tervaleppäkorpi 

Valtakunnallisesti arvokas, pinta-ala 1,08 hehtaaria (kuvat 40 ja 41) 

Sijainti 
Rusutjärven länsirannan tervaleppäkorpi on hehtaarin laajuinen tervaleppiä kas-
vava peltojen reunustama rantametsikkö, joka on syntynyt vesialueen umpeen-
kasvun seurauksena.  

Yleiskuvaus 
Kohde on nimestään huolimatta pääosin metsäluhtaa. Sitä luonnehtivat vehkan, 
järvikortteen, luhtasaran ja korpikaislan täyttämät upottavat pinnat. Muuta lajis-
toa ovat mm. metsäalvejuuri, hiirenporras, punakoiso, ranta-alpi, luhtavuohen-
nokka, pullosara, myrkkykeiso, raate, suo-orvokki, suoputki, ja pitkäpääsarja. 
Puustossa on tervaleppien lisäksi hieman hieskoivua ja mätäspinnoilla pihlajaa. 
Metsikön pohjoispäässä on nuorta, aukkoista puustoa. Maasto on upottavaa ja 
kasvillisuudessa vallitsevat järvikorte ja järviruoko. Rannan puolella on kapea ran-
tatöyräs, jossa kasvaa mm. nevaimarretta ja tuhkapajua. Pellon puoleisessa reu-
nassa on pajuttunutta mesiangervoniittyä ja leveä pelonreunan suuntainen kai-
vanto. 

Alueella on ainakin kaksi umpeutunutta ojaa, mutta ne eivät enää kuivata koh-
detta. 

Erityiset luontoarvot 
Hieno varttunutta tervaleppää kasvava metsäluhta, jonka arvo kasvaa puuston jä-
reytyessä. Metsäluhdat on uhanalainen luontotyyppi, luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaan suojeltava luontotyyppi ja myös metsälain 10 §:n mukaan säilytettävä eri-
tyisen tärkeä elinympäristö. 

Suositukset 
Metsäluhdat ovat tulvimisen ylläpitämiä ympäristöjä. Ne kärsivät herkästi ojituk-
sista. Alueella ei tule sallia ojien kaivua tai puuston käsittelyä. 
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Kuva 40. Rusutjärven länsirannan tervaleppäluhtaa. Kuva Esa Lammi. 

 
Kuva 41. Rusutjärven länsirannan tervaleppäkorven rajaus. 
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2.7  Vuohikan räme ja harjurinne 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 2,7 ha (kuvat 42 ja 43) 

Sijainti 
Vuohikan räme on Rusutjärven pohjoisrannan lähellä sijaitseva harjumaaston pai-
nanteeseen syntynyt isovarpuräme.  

Yleiskuvaus 
Suon länsireunan tuntumassa on asuinrakennuksille johtava tie, mutta suo on 
muutoin melko luonnontilainen. Puusto on 20 metrin korkuista mäntyä. Laiteilla 
kasvaa myös nuoria koivuja ja kuusia. Kasvillisuus isovarpurämeille tyypillistä: juo-
lukkaa, suopursua, mustikkaa, puolukkaa, tupasvillaa, suomuurainta, niukasti ka-
nervaa. Suon keskiosan märimmillä pinnoilla kasvaa pyöreälehtikihokkia, variksen-
marjaa ja suokukkaa. Eteläpäässä on vanha pitkulainen turpeenottoalue, jota on 
käytetty myös talvisena ajourana. Sen kasvilajistossa valitsevat isokarpalo ja varik-
senmarja. 

Alkuperäisessä Vuohikan rajauksessa (Laamanen 1988) oli mukana myös pohjois- 
ja itäpuolinen harjurinne, jonka puusto on sittemmin hakattu. Pohjoispään harju-
rinteen puusto on nykyisin kymmenmetristä, noin 20‒25 vuoden ikäistä mäntyä 
ja koivua. Kenttäkerroksessa on kuivahkon kankaan lajeja: puolukan lisäksi kaner-
vaa, metsälauhaa, metsäkastikkaa ja kevätpiippoa. Rinteessä on myös muutama 
nuori tammi. Kolistimentien varressa on hieman varttuneempaa männikköä. Rin-
teeseen on kauan sitten ajettu maa-ainesta. Kasvilajistossa on mm. vuohenput-
kea, sananjalkaa, kissankelloa ja maa-aineksen mukana kulkeutunutta ru-
sopajuangervoa. 

Erityiset luontoarvot 
Vuohikan räme on vähäsoisella alueella suoluontoa hyvin edustava, melko luon-
nontilainen räme. Isovarpuräme on luontotyyppinä silmälläpidettävä, mutta ei 
uhanalainen.  

Rajausmuutokset 
Kohteen aiemmasta rajauksesta on poistettu harjurinteet, joilla ei todettu erityisiä 
luontoarvoja.  

Suositukset 
Suon itä- ja pohjoispuolisen harjurinteen säilyttäminen rämeen rakentamattoman 
suojavyöhykkeenä on suotavaa, sillä osa suota ylläpitävästä vedestä on peräisin 
rinteiltä. Sekä suon etelä- että itäpuoli kuuluvat Rusutjärven I-luokan pohjavesi-
alueeseen.  
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Kuva 42. Vuohikan räme. Kuva Esa Lammi. 

 
Kuva 43. Vuohikan rämeen vanha ja uusi rajaus. 
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2.8  Ämmähaudanmäki‒Halkomäki 

Geologisena kohteena merkittävä, pinta-ala 6,2 ha (kuvat 44 ja 45) 

Sijainti 
Kesällä 2017 tarkistettuun alueeseen kuului Rusutjärven uimarannan ja leirikes-
kuksen välinen alue, joka käsittää Ämmähaudanmäen jyrkkäpiirteisimmän poh-
joispään. Lisäksi tarkistettiin Halkomäen eteläpuoli. 

Yleiskuvaus 
Ämmähaudanmäki on Rusutjärven itärantaa myötäilevä noin 400 metrin pituinen 
ja 200 metriä leveä pitkittäisharju. Sen laella on parinkymmenen metrin levyinen, 
melko jyrkkärinteinen harjanne. Pohjoisrinteellä on järven rannalla sijaitsevalle 
leirikeskukselle vievä tie. Leirikeskuksen luoteispuolella oleva Halkomäki on jär-
venrantaan viettävä parinkymmenen metrin korkeuteen nouseva harjumuodos-
tuma. Sen pohjoispuoliskossa on omakotitaloja ja loma-asuntoja, leirikeskuksen 
puoli on rakentamatonta harjumaastoa. 

Lähes koko Ämmäharjun tarkastelualue on hakattu paljaaksi kymmenisen vuotta 
sitten. Hakkuussa on säästetty vain rantapuustoa (järeitä mäntyjä ja koivuja), lei-
rikeskuksen pihamaan ympäristöä ja osa Hämeentiehen rajautuvasta reunamet-
sästä. Muu alue on tiheää, 3‒4 metrin mittaista mäntyä ja koivua. Kenttäkerrok-
sessa kasvaa puolukkaa, kanervaa, metsäkastikkaa, sianpuolukkaa ja maitohors-
maa. Harjun lakiharjanteella on myös kieloa, kanervaa, huopaohdaketta, mustik-
kaa ja muutama lehtokuusamapensas. Vaateliaita harjukasveja ei tavattu. 

Kuva 44. Myrskyn jälkiä leirikeskuksen eteläpuolella. Taustalla Ämmähaudanmäen vesoittunut rinne. Kuva Esa 
Lammi. 
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Leirikeskuksen pihan itäpuolella on pieni soistuma, jossa kasvaa runsaan 15 met-
rin korkuisia mäntyjä ja niiden alla nuoria kuusia ja koivuja. Suo on lähinnä kangas-
rämettä. Sen vaatimaton aluskasvillisuus käsittää mustikkaa, puolukkaa, juoluk-
kaa, suopursua ja niukasti tupasvillaa. Leirikeskuksen eteläpuolella harjurinteen ja 
korkean rantatöyrään välissä on toinen suo, pieni vettynyt saraneva. Sen kasvila-
jistoon kuuluvat mm. tupasvilla, harmaasara, jokapaikansara ja viiltosara.  

30‒40 metrin leveydeltä säästetty rantapuusto on kärsinyt elokuun 2017 Klaara-
myrskyssä huomattavasti, sillä hiekkaiselta rantatöyräältä oli kaatunut useita jä-
reitä mäntyjä. Myrsky oli kaatanut kookkaita puita myös leirikeskuksen pihalta.  

Myös Halkomäen alue on hakattu. Hakkuussa on säästetty vain rantaan viettävän rin-
teen puustoa. Muu alue on voimakkaasti heinittynyttä ja pensoittunutta maastoa, jo-
hon on jätetty ylispuiksi mäntyjä. Hakatulla alueella on runsaasti jänönsalaattia, muu 
kasvillisuus on tavanomaista kangasmetsien lajistoa. Järven puoleinen rinne on kui-
vahkon ja tuoreen kankaan männikköä, jossa kasvaa sekapuuna rauduskoivua. Leiri-
keskuksen puoleisessa rinteessä on järeitäkin mäntyjä. Kenttäkerroksessa vallitsevat 
puolukka, mustikka ja metsälauha. Vaateliaita harjukasveja ei todettu. 

Erityiset luontoarvot 
Lähes kokonaan paljaaksi hakatut harjualueet eivät ole kasvillisuutensa tai luonto-
tyyppiensä puolesta merkittäviä luontokohteita. Ämmähaudanmäki‒Halkomäki 
on Tuusulan ainoa geologisesti lähes ehyt harjualue. Harjualue rantavyöhykkei-
neen on säilyttämisen arvoinen. Sillä on myös suuri maisemallinen merkitys.  

Kuva 45. Ämmähaudanmäki-Halkomäki muodostuu kahdesta harjukumpareesta, joiden välisessä laaksossa on 
leirikeskus. 
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3  RUSKELAN OSA-ALUE 

3.1  Alimmaistensuon rämemännikkö 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 46‒48) 

Sijainti 
Alimmaistensuo sijaitsee Palojoenlaakson eteläreunassa jokilaakson ja korkean 
kalliomaaston välissä.  

Yleiskuvaus 
Alimmaistensuo on 25 hehtaarin laajuinen ojitettu räme, jonka reunaosat ovat eri-
laisia korpimuuttumia ja turvekankaita. Myös selvitysalueeksi rajattu suon poh-
joisosa on ojitettu. Sen länsi- ja luoteisreuna on ruohoturvekangasta, jonka har-
vennettu puusto on runsaan 20 metrin korkuista kuusta, sekapuuna on koivua ja 
vähän haapaa.  Aluskasvillisuudessa on mm. juolasaraa, tähtisaraa, kangasmaitik-
kaa, metsäalvejuurta, kalvaspiippoa, polkusaraa, hentosaraa ja vähän mustikkaa 
ja puolukkaa. Varsinaiset suokasvit puuttuvat. 

Suon piirteet ovat säilyneet paremmin keskiosassa, joka on ojitettua isovarpurä-
mettä. Puustona on 20 metristä korkuista harvennettua männikköä ja pienpuus-
tona tiheää muutaman metrin korkuista koivua. Aluskasvillisuus on varpuvaltaista: 
suopursua, juolukkaa, mustikkaa, vähän kanervaa ja muurainta, myös tupasvillaa 
ja metsäalvejuurta on yleisesti. Pohjakerroksessa vallitsee seinäsammal. Rahka-
sammalta on lähinnä vanhoissa ojissa ja metsäkoneiden ajourissa. Suon ojat ovat 
tukkeutuneet, eikä vanha ojitus enää mainittavasti kuivata suon keskiosaa.  

Alueen itäosa on ojitettua korpea, jossa kasvaa varttuvaa, runsaan 20 metrin kor-
kuista kuusta. Pienpuusto on poistettu, sen tilalla on harvakseltaan kaksimetristä 
virpapajua, paatsamaa, koivua ja raitaa. Aluskasvillisuus on hyvin rehevää, sillä 
huomattava osa alueesta on ollut lehtokorpea. Lajistoon kuuluvat mm. mesian-
gervo, mesimarja, suo-orvokki, ranta-alpi, metsäalvejuuri, metsäkorte, nurmi-
lauha, rohtovirmajuuri, hiirenporras, karhunputki ja lehtotesma. Märimmissä pai-
koissa on myös lehtopalsamia, pitkäpääsaraa ja rantamataraa.  

Koillispäässä on myös tasaikäistä, yli 20 metrin korkuista hieskoivikkoa, joka ehkä 
on entistä niittyä. Alueen valtakasvi on mesiangervo. Muita runsaita lajeja ovat 
karhunputki rohtovirmajuuri, ranta-alpi, rantaminttu, nurmilauha, lehtopalsami ja 
rönsyleinikki.  

Suon pohjoisreuna rajautuu jokivarren niittyyn, joka on kosteaa, ruokohelpival-
taista heinäniittyä. Muu kasvilajisto keskittyy vanhojen ojien varsille. Runsaimpia 
lajeja ovat mesiangervo, luhtasara ja ranta-alpi. Niitty on säilynyt aukeana, mutta 
kiiltopajua ja puumaisia halavia on siellä täällä. 
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Kuva 46. Alimmaistensuon keskiosaa, jossa ojitukset ovat kuivattaneet suota ja voimistaneet puustonkasvua. 
Kuva Esa Lammi. 

Erityiset luontoarvot 
Alimmaistensuo on ojitettu. Kasvilajistossa on säilynyt sekä rämeiden että rehe-
vien korpien lajistoa, mutta suo ei ole merkittävä luontokohde. 

 
Kuva 47. Ojitusten ja hakkuiden muuttamaa lehtokorpea Alimmaistensuon itäreunassa. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 48. Alimmaistensuon rajaus. 
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3.2  Karjusuon keidasräme 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 6,27 ha (kuvat 49 ja 50) 

Sijainti 
Karjusuo sijaitsee Tuusulanjärven luoteispuolella noin kilometrin päässä järvestä. 

Yleiskuvaus 
Karjusuon keskiosan kermeillä on isovarpurämettä, jolla kasvaa noin neljämetristä 
mäntyä, kuljujen kasvillisuus on lyhytkorsinevaa. Kuljujen reunoilla on pieniä rah-
karämelaikkuja. Itäosassa rämemännikkö on noin 10 metristä. Pohjoisosassa on 
vanhoja umpeenkasvavia ojia ja tiheää riukumännikköä. Lounaisosassa on kuivah-
koa ruoho- ja heinäkorpea. Suon reunaosat on kauttaaltaan ojitettu. 

Erityiset luontoarvot 
Harvahkoa männikköä kasvavan isovarpurämeen lajistoon kuuluvat mm. suo-
pursu, suomuurain, kanerva, juolukka ja suokukka. Lyhytkorsinevan kasvillisuus 
käsittää tupasvillaa, isokarpaloa, riippasaraa, muurainta ja leväkköä sekä valkopiir-
toheinää. Lounaisosan ruoho- ja heinäkorven puusto on nuorta–varttuvaa koivua 
ja nuorta kuusta. Kenttäkerroksen valtalajina on raate, reunaosissa on tupasvillaa. 

Laamasen raportissa (1988) mainitaan Karjusuon lajistossa lisäksi pikkukarpalo. 

Isovarpurämeet ja ombrotrofiset lyhytkorsinevat ovat Etelä-Suomessa silmälläpi-
dettävä luontotyyppi. Ruoho- ja heinäkorvet on Etelä-Suomessa erittäin uhanalai-
nen luontotyyppi. 

 

 

 
Kuva 49. Karjusuo. Kuva Pekka Routasuo. 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

68 

Suositukset 
Karjusuo on ojitusten seurauksena kuivahtanut. Etenkin reunaojien tukkiminen 
parantaisi suon vesitaloutta. Suon keskellä olevat ojat ovat jo kasvamassa um-
peen. 

Rajausmuutokset 
Ojitetut, kuivahtaneet reunaosat on jätetty arvokkaan luontokohteen rajauksen 
ulkopuolelle. 

Kuva 50. Karjusuon keidasrämeen rajaus. 
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3.3  Kivimäen selännekorpimetsä 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuvat 51 ja 52) 
 

Sijainti 
Kivimäen metsäalue sijaitsee Ruskelan alueella ja rajoittuu koillisessa Monsan-
tiehen. 

Yleiskuvaus 
Alueen pohjoisosa on nuorta koivikkoa ja koivuvaltaista sekametsää. Keskiosassa 
on harvaa siemenpuumännikköä ja nuorta–varttuvaa koivikkoa/männikköä. Län-
siosassa on avohakkuualue ja etelärajalla nuorta sekametsää. Keskiosan kallioalu-
een reunassa joitain isoja siirtolohkareita. Alueen kaikki metsät on hakattu vuoden 
1988-selvityksen jälkeen. 

Erityiset luontoarvot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

 
Kuva 51. Kivimäen keskiosan siirtolohkareita. Kuva Pekka Routasuo. 
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Kuva 52. Kivimäen selännekorpimetsän rajaus. 
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3.4  Klenkon puronvarsilehto 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 3,09 ha (kuvat 53 ja 54) 

Sijainti 
Klenkon alue sijaitsee Flinkinojan ja Noormarkinojan yhtymäkohdassa. Yhtymä-
kohdan jälkeen puro on nimeltään Klenkko. 

Yleiskuvaus 
Etelästä tuleva Noormarkinoja virtaa luonnontilaisessa/luonnontilaisen kaltai-
sessa uomassa. Ojan varrella on saniaislehtokorpea ja kosteaa runsasravinteista 
lehtoa. Puusto uoman eteläpuolella on lehtipuuvaltaista, pohjoispuolella on vart-
tuvaa–varttunutta kuusivaltaista metsää. Kenttäkerroksessa uoman varrella on 
mm. mesiangervoa ja kotkansiipeä, pohjoisesta tulevan noron ympäristössä on 
lehtokorpea, jolla kasvaa mm. käenkaalia, lehtotesmaa, lillukkaa ja korpi-imar-
retta. Noron yhtymäkohdassa puron eteläpuolella on mm. nuorta–varttuvaa koi-
vua, kuusta ja harmaaleppää kasvava lähteikköalue. Kenttäkerroksessa esiintyy 
mm.  luhtalitukkaa, rentukkaa, mesiangervoa ja suokelttoa. 

Idempänä uoman varrella on paikoin mesiangervovaltaista rantaniittyä. Pellon 
reunassa kulkevan tien varrella on melko paljon haapaa. Puron eteläpuolella pel-
lon kulmauksessa on toinen pienempi lähteikkö. Pohjoisesta tulevan Flinkinojan 
yhtymäkohdan länsipuolella puusto on nuorta koivua ja harmaaleppää. Idempänä 
on paikoin varttunutta kuusikkoa. Puron pohjoispuoliset metsät on pääosin ha-
kattu. 

Klenkko-oja on padottu ja patoallas ulottuu luontokohteeksi rajatun alueen reu-
naan. 

Erityiset luontoarvot 
Noormarkinojan varrella on saniaislehtokorpea ja kosteaa runsasravinteista leh-
toa, jonka puusto on pääasiassa nuorta–varttunutta koivua, länsiosassa on myös 
haapaa, idempänä on nuorempaa lehtipuustoa. Monin paikoin on tuomitiheikköä. 
Kenttäkerroksessa kasvaa käenkaalia, nokkosta, metsäalvejuurta, kotkansiipeä, 
metsäkortetta, lehtopalsamia, imikkää ja viitakastikkaa, lisäksi on kuusamaa, mus-
taherukkaa ja näsiää. 

Ojan pohjoispuolisen noron ympäristössä on kuusivaltaista lehtokorpea, kenttä-
kerroksessa on mm. lehtotesmaa, mesiangervoa, korpi-imarretta, käenkaalia ja 
sudenmarjaa. Noron uoma on paikoin epämääräinen. Ojan eteläpuolella on kaksi 
lähteikköaluetta, joissa on useita lähteensilmiä. Alueiden puusto on varttuvaa koi-
vua ja nuorta harmaaleppää ja kuusta, lahopuustoa paikoitellen runsaasti. Kent-
täkerroksessa on luhtalitukkaa, mesiangervoa, suokelttoa, rentukkaa, sudenmar-
jaa, oravanmarjaa. 

Flinkinojan yhtymäkohdassa ja siitä itään uoman varrella on leveämpiä mesian-
gervo- ja ruokohelpivaltaisia rantaniittyjä. Puusto kauempana uomasta on pääosin 
nuorta koivikkoa, varttunutta kuusikkoa on niukasti. 
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Lehtokorvet ja sisävesien korkeakasvuiset rantaniityt ovat Etelä-Suomessa erittäin 
uhanalaisia luontotyyppejä. Kosteat runsasravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa 
uhanalainen luontotyyppi. 

Noro ja lähteet ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita. Flinkinoja, Noor-
markinoja ja Klenkko ovat vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia kohteita. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. 

Kuva 53. Noormarkinojan kasvillisuutta Klenkon alueella. Kuva Pekka Routasuo. 

 

Kuva 54. Klenkon puronvarsilehdon rajaus ja puronvarren lähteiköt. 
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3.5  Palojoenlaakson pohjoisosa 

Ei merkittäviä luontokohteita (kuvat 55 ja 56) 

Sijainti 
Palojoenlaakson pohjoisosa käsittää Rannikonkonmäeltä Terrisuon pohjoispuo-
lelle ulottuvan jokijakson, jonka pituus on lähes neljä kilometriä. Hämeentien län-
sipuolinen osuus kuuluu Vaunukankaan osa-alueeseen (luku 2.3). 

Yleiskuvaus 
Hämeentien pohjoispuolinen, noin 3,5 kilometrin mittainen osuus on pellolla, 
jossa se sivuaa metsää vain Terrisuon asuinalueen kohdalla. Peltoalue on lähes 
tasaista savikkomaata, ja jokiuoma meanderoi paikoin näyttävästi. Uoman leveys 
on eteläpäässä yli viisi metriä, mutta pohjoispäässä vain 2‒3 metrin luokkaa. Vesi 
on saven samentamaa, mutta ulpukka, järvikorte ja palpakot tulevat jokiuomassa 
hyvin toimeen. Palojoen pohjoisosassa ei ole koskipaikkoja eikä muita vuolaasti 
virtaavia kohtia.  

Pellot ulottuvat kaikkialla miltei joen pientareelle asti. Jokivartta reunustaa kapea 
piennar, jossa kasvaa mm. korpikastikkaa, ruokohelpiä, juolavehnää, pelto-ohda-
ketta, ranta-alpia, mesiangervoa ja rohtovirmajuurta. Pientareella on siellä täällä 
muutamia pajuja, mutta kookkaampi puusto puuttuu pelto-osuuksilta kokonaan. 
Terrisuon asuinalueen kohdalla jokivarressa on varttuvaa lehtipuustoa, lähinnä 
harmaaleppää, haapaa ja tuomea. 

Erityiset luontoarvot 
Palojoen pohjoisosan varrella ei todettu arvokkaita luontokohteita tai huomionar-
voisten eläin- tai kasvilajien esiintymiä. Terrisuon pohjoispuolella joen pientareella 
kasvaa rantatädykettä, jota ei tavattu muualta Palojoen varrelta. 

 
Kuva 55. Palojoen pohjoispäälle tyypillistä peltomaisemaa. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 56. Palojoenlaakson pohjoisosa. Rannikonmäenkosken kuvaus, ks. luku 2.4.  
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3.6  Pirttiniitunmäki 

Sijainti 
Pirttiniitunmäen alue (kuva 57) sijoittuu Ruskelan selvitysalueelle Palojoen ja Van-
han Hämeentien väliselle metsäalueelle. 

Yleiskuvaus 
Alue on jaettu osa-alueisiin, joita kuvataan seuraavassa. 

Osa-alue 1. Alueen pohjoisosassa on varttunutta paikoin harvennettua koivikkoa. 
Itärinteellä on varttuvaa kuusivaltaista sekametsää, keskiosassa on kallioista män-
tyä ja kuusta kasvavaa metsää. Länsirinteen avohakkuualueen pohjoispuolella on 
kuusivaltaista metsää. Kalliojyrkänteen alla on varttunutta kuusikkoa, jossa on pal-
jon lahopuuta. Alueen kaakkoisosassa on varttunutta haapaa, mäntyä, kuusta ja 
koivua kasvavaa tuoretta kangasta. Lounaisosassa hakkuun eteläpuolella kasvaa 
varttuvaa–varttunutta kuusta, koivua ja haapaa. 

Osa-alue 2. Alueen pohjoisosan notkossa on varttuvaa–varttunutta lehtomaisen 
kankaan kuusivaltaista sekametsää, notkon rinteessä on paljon varttunutta haa-
paa. Notkossa virtaavan peratun noron reunoilla on paljon hiirenporrasta ja met-
säalvejuurta. Myös lahopuuta on jonkin verran. Etelämpänä on nuorta–varttuvaa 
kuusta ja koivua, haapaa on paikoin runsaasti. Osa-alueen itäosa on aidattu. 

Osa-alueen länsirinteellä olevien hakkuualueiden eteläpuolella on varttuvaa 
kuusta, koivua ja mäntyä kasvavaa metsää. Kallioisilla alueilla puusto on mäntyval-
taista kuivahkoa kangasta. Etelärajalla on lehtomaisella kankaalla varttuvaa–vart-
tunutta koivua ja haapaa sekä varttuvaa kuusikkoa. Alueen norot eivät ole luon-
nontilaisia. 

Osa-alue 3. Keskiosan kallioalueella on nuorta–varttuvaa harvennettua männik-
köä. Itäpuolella on nuorta männikköä ja varttuvaa sekametsää. Länsipuolella on 
hakkuualueita ja nuorta sekametsää, rinteen alaosassa on varttuvaa kuusikkoa. 
Eteläosassa on nuorta männikköä ja mäntytaimikkoa. Osa-alueen itäosa on ai-
dattu. 

Osa-alue 4. Alueen pohjoisosassa on nuorta sekametsää ja taimikkoa. Länsirin-
teellä on varttuvaa sekametsää, haapa on paikoin runsas. Keskiosan kallioalueella 
on mäntytaimikkoa ja paikoin varttunutta männikköä. Itäosassa ja etelärinteellä 
on varttuvaa männikköä, kalliojyrkänteen alla on harvennettua koivikkoa. Lou-
naassa on varttuvaa kuusikkoa. 

Osa-alue 5. Osa-alueen pohjoisosassa on vesakoitunutta rämemuuttumaa, jonka 
puusto on varttunutta männikköä, kenttäkerroksessa suopursu, juolukka, tupas-
villa ja suomuurain ovat runsaita. Suo-ojat ovat umpeutumassa. Alimmaistensuon 
eteläoassa on harvennettua mäntyä kasvavaa turvekangasta. 

Pahamäen keski- ja eteläosa on hakattu, länsirinteellä on niukasti varttunutta 
männikköä ja kuusikkoa. Mäen pohjoisrinteellä on varttunutta tuoreen kankaan ja 
lehtomaisen kankaan kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna on haapaa ja koivua. 
Pahamäen koillisrinteellä on tuoretta runsasravinteista lehtoa, jossa kasvaa 
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nuorta–varttuvaa kuusivaltaista sekametsää, sekapuuna on varttuvaa haapaa ja 
koivua. Kenttäkerroksen valtalajina on sinivuokko. 

 

 

Kuva 57. Pirttiniitunmäen alue osa-alueineen. 

 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

77 

Erityiset luontoarvot 
Pahamäen lehto 

Osa-alueella 5 Pahamäen koillisrinteellä kasvaa nuorta–varttunutta kuusivaltaista 
sekametsää, jossa sekapuuna on varttuvaa haapaa ja koivua, alarinteellä myös 
harmaaleppää. Tuoreen runsasravinteisen lehdon kenttäkerroksessa kasvaa mm. 
sinivuokkoa, valkovuokkoa, käenkaalia, oravanmarjaa, sudenmarjaa ja metsäalve-
juurta (kuvat 59 ja 60). 

Lautakatonkallion jyrkänne ja metsä  

Osa-alueella 1 Lautakatonkallion länsirinteellä kallionjyrkänteen pohjoisosan alla 
kasvaa varttunutta kuusta, haapaa ja koivua. Tuoreen keskiravinteisen lehdon 
kenttäkerroksen valtalajina on käenkaali, lisäksi lajistoon kuuluvat mm. jänönsa-
laatti, mustakonnanmarja ja metsäimarre. Kuviolla on runsaasti lahopuuta. Jyr-
känteen päällä kasvaa varttunutta männikköä (kuva 58). 

Pirttiniitunmäen jyrkänne 

Osa-alueella 4 Pirttiniitunmäen kallion itäosassa on korkea kallionjyrkänne, jonka 
alla kasvaa harvennettua varttuvaa koivikkoa. Jyrkänteen päällä on mäntytaimik-
koa (kuva 60). 

Tuoreet runsasravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen 
luontotyyppi. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut 
luontotyyppi. Yllä mainitut kallionjyrkänteet ovat metsälain 10 §:n mukaisia koh-
teita. Lautakatonkallion metsä täyttää myös METSO-ohjelman kriteerit. 

 

 
Kuva 58. Lautakatonkallion luontokophteiden rajaus. 

Rajausmuutokset 
Kuvassa 57 esitetyn selvitysaluerajauksen ulkopuolelle on jätetty tuoreet hakkuu-
alueet. Luontokohteiden rajaukset ovat arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen 
mukainen. 
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Kuva 59. Pahamäen lehtoa. Kuva Pekka Routasuo. 

 

 

Kuva 60. Pahamäen lehdon ja Pirttiniitunmäen jyrkänteen rajaus.  
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3.7  Sarsalansuon lähteikkökorpi 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 1,84 ha (kuva 61 ja 62) 

Sijainti 
Sarsalansuon lähteikkö sijaitsee Tuusulanjärven luoteispuolella noin kilometrin 
päässä järvestä. 

Yleiskuvaus 
Sarsalansuon alue on loivasti länteen viettävää itäosaltaan kosteaa koivuvaltaista 
lehtokorpea ja ruoho- ja heinäkorpea. Puustossa on lisäksi harmaaleppää ja tuo-
mea, kuusta on niukasti. Monin paikoin on vaikeakulkuisia tuomitiheikköjä. Alueen 
kaakkoisosassa on hyvin märkää ja allikkoista, karttaankin merkitty lähde on me-
nettänyt luonnontilansa. Lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, rentukka, suo-
korte, metsäalvejuuri, ojakellukka, suo-orvokki, lehtopalsami, punakoiso ja kelta-
ängelmä. Kuivemmilla paikoilla esiintyy mm. sudenmarjaa, metsäimarretta, käen-
kaalia ja jäniksensalaattia. 

Länsiosassa on joitain ojia ja se onkin melko kuivaa turvekangasta, puusto varttu-
nutta harvaa sekametsää, kenttäkerroksessa kasvaa lähinnä metsäalvejuurta. 

Erityiset luontoarvot 
Lehtokorvet ja ruoho- ja heinäkorvet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia 
luontotyyppejä. 

 

Kuva 61. Sarsalansuon lehtokorpea. Kuva Pekka Routasuo 

  

 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

80 

Suositukset 
Alueelle ei pitäisi enää kaivaa lisää ojia. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. 

 

Kuva 62. Sarsalansuon lähteikkökorven rajaus. 
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3.8  Terrisuo 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 22,55 ha (kuva 63 ja 64) 

Sijainti 
Terrisuo sijoittuu Palojoen ja Vanhan Hämeentien väliselle metsäalueelle. 

Yleiskuvaus 
Terrisuon eteläosa on pääosin mäntyä kasvavaa isovarpurämettä. Länsiosassa 
männyt ovat alle viisimetrisiä, pohjois- ja itäosassa puusto on pääosin noin 10-
metristä. Kenttäkerroksessa esiintyy yleisesti juolukkaa, suomuurainta, variksen-
marjaa, isokarpaloa, suokukkaa, tupasvillaa ja kanervaa, suopursua on niukem-
min. Eteläosassa on harvaa matalaa männikköä kasvavaa rahkarämettä, jonka la-
jistoon kuuluvat mm. suomuurain, suokukka, kanerva, variksenmarja ja isokar-
palo. 

Terrisuon kaakkoisosa on noin viisimetristä koivikkoa kasvaa tupasvillarämettä, la-
jistoon kuuluvat tupasvillan lisäksi isokarpalo, juolukka, jokapaikansara, jouhivih-
vilä ja pullosara. Pohjoisempana on vanhoja turpeenottoalueita, joilla on märkää 
tupasvillaa ja suokukkaa kasvavaa lyhytkorsinevaa.  

Rajatun alueen pohjoisosassa on vanhoja umpeutuneita ojia. 

Erityiset luontoarvot 
Isovarpurämeet, tupasvillarämeet ja ombrotrofiset lyhytkorsinevat ovat Etelä-
Suomessa silmälläpidettäviä luontotyyppejä.  

 

 

 
Kuva 63. Terrisuo. Kuva Pekka Routasuo. 
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Suositukset 
Terrisuo on ojitusten seurauksena paikoin kuivahtanut. Etenkin reunaojien tukki-
minen parantaisi suon vesitaloutta. Suon keskellä olevat ojat ovat jo kasvamassa 
umpeen. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. Oji-
tetut ja kuivahtaneet reuna-alueet on jätetty rajauksen ulkopuolelle. 

 

Kuva 64. Terrisuon rajaus. 
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3.9  Vuohikkaanoja 

Sijainti 
Vuohikkaanoja on Rusutjärvestä Tuusulanjärveen laskeva puro. Selvitysalueeseen 
kuului Rusutjärven ja Paijalantien välinen osuus, jonka pituus on 2,6 km. Tästä 
puolet sijoittuu pelloille ja pieni osa pihamaiden reunoihin. Loppuosuus on met-
sää. Jakson keskivaiheilla on 1980-luvulla rajattu arvokas luontokohde, Vuohik-
kaanojan puronvarsikorpi. 

Yleiskuvaus 
Vuohikkaanojan alkupäätä on aikanaan levennetty kaivamalla (kuva 65). Uoma on 
Rusutjärven rannan tuntumassa viisi metriä leveä ja sen ympäristö on luhtaista 
tervalepikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koivua. Puronvarren kasvilajistoon kuulu-
vat mm. viiltosara, hiirenporras, metsäkorte, rönsyleinikki, kurjenmiekka ja korpi-
kaisla. Puronvarressa 200 metrin päässä rannasta on karttoihin merkitty teko-
lampi, joka on lähes umpeenkasvanut. Järvikortetta, uistinvitaa, kurjenmiekkaa ja 
pullosaraa kasvava lampi on potentiaalinen viitasammakon lisääntymispaikka. Pu-
ron eteläpuolella on pihamaita.  

Puron luonne muuttuu Hämeentien kohdalla, jossa puro kapenee ja virtaus voi-
mistuu. Hämeentien jälkeen puro virtaa pihamaiden reunoilla, kunnes se siirtyy 
metsämaastoon. Puro mutkittelee loivapiirteisessä notkelmassa, jossa sitä reu-
nustavat kosteat lehdot ja luhtaiset korvet. Metsäalueen itäpäässä on myös van-
haa, runsaslahopuista kuusikkoa. Metsäalueella virtaava purojakso ympäristöi-
neen on arvokas luontokohde (kohdekuvaus 9.3.1 Vuohikkaanojan puronvarsikor-
vet). 

 

 
Kuva 65. Vuohikkaanojan alkupäätä levennetty kaivamalla. Kuva Esa Lammi. 
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Metsäalueen jälkeen puro virtaa runsaan puolen kilometrin matkan pellolla. Pelto-
osuudella on useita ilmeisesti maatalouskosteikoiksi kaivettuja lampareita. Länti-
sin lampare on laulujoutsenen pesimäpaikka (emot ja 4 vielä lentokyvytöntä poi-
kasta elokuussa 2017). Kasvistoltaan pelto-osuus on tavanomainen: purossa on 
järvikortetta, ulpukkaa, ojapalpakkoa, kurjenmiekkaa, uistinvitaa, viiltosaraa, 
myrkkykeisoa, ratamosarpiota ja muita rehevissä pienvesissä toimeen tulevia kas-
veja. Puron varrella on jonkin verran pajukkoa, joitakin tervaleppiä sekä istutettuja 
saarnia.  

Ojapellon tilakeskukselle vievän tien kohdalla on pohjapato. Sen itäpuolella puro 
virtaa pienen metsäalueen läpi. Metsäjakso on kivikkoinen ja puron virtaa siinä 
melko vuolaasti. Puro ja sitä ympäröivä lehto on paikallisesti arvokas luontokohde 
(kohdekuvaus 9.3.2 Vuohikkaanojan alajuoksu). Loppumatkalla puro sijoittuu pel-
tojen laiteille ja peltoalueen keskelle. Puro on parin metrin levyinen, jyrkkärintei-
nen ja sitä reunustaa nuorehko tuomesta ja tervalepästä koostuva lehtipuusto. 
Sen katveessa on tavanomaista vuohenputkesta, mesiangervosta ja heinistä koos-
tuvaa piennarkasvillisuutta. 

Vuohikkaanpuro ei ole vesilain suojaama pienvesi, mutta sitä voidaan pitää vesis-
tönä, jota koskevat vesitaloushankkeen luvanvaraisuudesta annetut säännökset 
(vesilaki 3. luku 2 §). 
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3.9.1 Vuohikkaanojan puronvarsikorvet 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 8,05 ha (kuva 66 ja 68) 

Yleiskuvaus 

Mutkitteleva puro virtaa loivapiirteisessä metsämaaston notkelmassa, jossa sitä 
reunustavat puolen kilometrin matkalla kosteat lehdot, luhtaiset korpilaikut ja 
metsittyneet kosteat niityt. Puro on 2–3 metriä leveä ja vuolas. Sen varrella on 
parhaimmillaan parikymmenen metrin levyinen tulvatasanne, jossa kasvaa järeitä 
tervaleppiä, harmaaleppää, hiirenporrasta, mesiangervoa, korpikaislaa, käenkaa-
lia, rentukkaa, rönsyleinikkiä ja käenkaalia. Tulvatasanteella on myös tihkupintoja 
ja puron vanhoja meanderilenkkejä. Niiden kohdalla on hienoja saniaiskorpia, joi-
den valtalaji on hiirenporras. Lajistossa on myös lehtopalsamia, jänönsalaattia, 
kurjenmiekkaa, punaherukkaa ja paikoin järviruokoakin.  

Korpialueen luonnontila on säilynyt hyvänä, joskin hakkuualueet ulottuvat muu-
tamin paikoin tervalepikon reunaan asti. Alueen keskiosassa on lisäksi ojitettu 
kohta, joka on entistä niittyä. Sen puusto on aukkoista koivikkoa, mutta puronvar-
ressa kasvaa tässäkin kohdin kookkaita tervaleppiä. Muu kasvillisuus on rehevää, 
kosteaa suurruohoniittyä. Lajistossa vallitsevat mesiangervo, ranta-alpi, nokko-
nen, lehtopalsami ja vuohenputki.  

 

 
Kuva 66. Tervaleppävaltaista saniaislehtoa Vuohikkanojan korpijakson keskiosassa. Kuva Esa Lammi. 
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Entisen niityn itäpuolella puron varrella on vanhoja tervaleppiä ja pieniä tihku-
pintaisia alueita, joissa on rehevää saniais- tai mesiangervovaltaista kasvillisuutta. 
Kauempana purosta on vanhaa kuusikkoa, jossa on poikkeuksellisen paljon eri-
ikäistä lahopuuta. Sekapuuna on järeitä haapoja. Kenttäkerroksen kasvillisuus 
vaihtelee lehtomaisesta kankaasta kosteimpien painanteiden saniaislehtoihin. 
Metsäalueella ominaisista kasvilajeista mainittakoon käenkaali, jänönsalaatti, 
kielo, metsäorvokki, metsäalvejuuri ja hiirenporras. Myrskyjen kuusikkoon teke-
missä aukkopaikoissa kasvaa mm. pihlajaa, koivua, tuomea.  

Erityiset luontoarvot 
Vuohikkaanojan puronvarsi on Laamasen (1988) mukaan Tuusulan paras tervalep-
päinen purovarsikorpi. Kohteen luonnonarvot ovat säilyneet melko hyvin. Ympä-
ristön hakkuut tosin ulottuvat paikoin lähelle puroa ja ovat aiheuttaneet tuulen-
kaatoja puronvarressa. Suurin osa kohteesta on kosteaa lehtoa ja lehtokorpea. 
Molemmat luontotyypit ovat uhanalaisia. Kohde täyttää myös LAKU-kriteerit ja 
itäosan metsäalue (kuva 67) METSO-ohjelman I luokan kriteerit puuston iän ja la-
hopuuston määrän perusteella. Itäpään metsäalue sopii myös liito-oravan elinym-
päristöksi. Puronvarren läheinen osa metsästä on kosteaa ja tuoretta lehtoa.  

Rajausmuutokset 
Rajaus noudattaa pääosin vanhaa rajausta, mutta siitä on poistettu reunaosien 
hakattuja kuvioita luoteisosasta ja itäpäästä. 

 

Kuva 67. Itäpään kuusikossa (rajaus kuvassa 68) on runsaasti eri-ikäistä lahopuustoa, sillä kuusten juuret re-
peytyvät myrskytuulilla herkästi irti kosteapohjaisesta savimaasta. Kuva Esa Lammi. 
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Kuva 68. Vuohikkaanojan tarkistettu osuus (vanha rajaus) ja Vuohikkaanojan arvokkaat luontokohteet (uudet 
rajaukset). Vuohikkaanojan puronvarsikorven kohdalle on merkitty katkoviivalla vanha Vuohikkaanojan terva-
leppäkorven rajaus. Vihreällä on varjostettu korpialueen runsaslahopuustoinen itäosa. 
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3.9.2 Vuohikkaanojan alajuoksu 

Paikallisesti arvokas, pinta-ala 1,56 ha (kuvat 68 ja 69) 

Yleiskuvaus 
Vuohikkaanoja virtaa Vilholantien ja Paijalantien välissä metsäalueen läpi. Puolet 
metsäalueesta on hakattu paljaaksi, mutta puronvarsi on säästetty. Vilholantien 
jälkeen purossa on padottu allas. Sen jälkeen uoma on loivassa rinteessä, jossa on 
kivikkoinen, runsaan sadan metrin mittainen koskijakso. Vuolaasti virtaava puro 
on 2‒3 metriä leveä. Sitä reunustaa vaihtelevan levyinen hiirenporraskasvusto, 
myös mesiangervoa ja lehtopalsamia on runsaasti. Puustossa on kookkaita terva-
leppiä, tuomea, harmaaleppää, vähän vaahteraa ja joitakin kookkaita kuusia. Pu-
ron länsipuolella on pihamaa, itäpuolella on vanhaa kuusilehtoa, jossa kasvaa mm. 
mustakonnanmarjaa, oravanmarjaa ja käenkaalia. Rinteen jälkeen puron virtaus 
tasaantuu, uoma on jyrkkärinteinen ja sen varrella kasvaa tuomea, vaahteraa, ter-
valeppää, kuusta. Rantakasveina on vähän hiirenporrasta, rönsyleinikkiä ja veh-
kaa. 

Erityiset luontoarvot 
Ojapellon tilan kohdalla oleva koskipaikka on Vuohikkaanojan ainoa koskijakso. 
Purouoma on luonnontilainen rakennuksen kohdalla olevia vanhoja puuraken-
teita (laituri tms.) lukuun ottamatta. Puustossa on kookkaita tervaleppiä ja ympä-
ristössä lehtokasvillisuutta. Hyvin säilynyt, vuolasvirtainen purojakso on paikalli-
sesti arvokas luontokohde. Aluetta koskevat vesilaissa vesitaloushankkeen luvan-
varaisuudesta annetut säännökset (vesilaki 3. luku 2 §). 

 
Kuva 69. Puronvarsilehtoa Vuohikkaanojan alajuoksulla. Kuva Esa Lammi. 
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4  JÄNIKSENLINNAN OSA-ALUE 

4.1  Flinkinojan lehto ja noro 

Paikallisesti arvokas, noro valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), pinta-ala 1,13 ha (kuvat 70 ja 71) 

Sijainti 
Flinkinoja saa alkunsa Nuppulinnan ojitetulta metsäalueelta. Flinkinojan yläjuoksu 
sijoittuu Vanhankylän koulutien pohjoispuolelle. 

Yleiskuvaus 
Tutkitulla alueella Flinkinoja virtaa pohjoisosaltaan peltojen ympäröimänä. Ete-
lämpänä uoman varrella kasvaa harmaaleppää ja koivua. Tuomi ja kiitopaju ovat 
runsaita, kenttäkerroksessa vallitsevat mesiangervo, nokkonen ja jättipalsami.  

Flinkinojan uoma on pääosin luonnontilainen. 

Erityiset luontoarvot 
Flinkinojan varrella on kosteaa runsasravinteista lehtoa, jonka puusto on lähinnä 
nuorta–varttuvaa harmaaleppää ja koivua, kuusta on niukasti.  Tuomi ja kiitopaju 
muodostavat etenkin alueen eteläosassa vaikeakulkuisia tiheikköjä. Kenttäkerrok-
sen lajistoon kuuluvat mesiangervo, nokkonen ja jättipalsami, joka on paikoin run-
sas. Uoman reunoilla on lisäksi ratamosarpiota, rantakukkaa, viitakastikkaa ja luh-
talemmikkiä.   Kosteat runsasravinteiset lehdot ovat Etelä-Suomessa vaarantunut 
luontotyyppi. 

Flinkinojan luonnontilainen osa on rajattu vesilain 2 luvun 11 §:n mukaiseksi no-
roksi. 

Kuva 70. Flinkinojan kasvillisuutta. Kuva Pekka Routasuo. 
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Suositukset 
Jättipalsamin poisto. 

Rajausmuutokset 
Uuteen rajaukseen on otettu mukaan vain Flinkinojan parhaiten säilynyt lehtoalue 
ja noron yläosa.  

Kuva 71. Flinkinojan yläosan luontokohteet. 
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4.2  Kivistön kallio 

Ei luontokohteena merkittävä (kuvat 72 ja 73) 

Sijainti 
Kivistönkallio sijaitsee Jäniksenlinnan alueella Jäniksenlinnantien varrella. 

Yleiskuvaus 
Aluetta halkovan voimalinjan eteläpuolella kasvaa nuorta männikköä ja nuorta 
mäntyvaltaista sekametsää. Länsirinteellä on paikoin varttuvaa männikköä. Voi-
malinjan pohjoispuolella on nuorta männikköä, peltojen reunoilla on paikoin vart-
tuneempaa sekametsää. Itäosa on taimikkoa. 

Erityiset luontoarvot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

Kuva 72. Kivistönkallio. Kuva Pekka Routasuo. 
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Kuva 73. Kivistönkallion selvitysalue. 
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4.3  Mäyränojan Tikkapiilon lehto ja noro 

Paikallisesti arvokas, noro valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), pinta-ala 0,71 ha (kuvat 74 ja 75) 

Sijainti 
Mäyränojan Tikkapiilon alue sijoittuu Jokelantien ja Ankkapurontien risteyksen 
länsipuolelle. 

Yleiskuvaus 
Mäyränojan itäpuolella on varttuvaa–varttunutta kuusikkoista tuoretta keskira-
vinteista lehtoa, jonka kenttäkerroksessa on mm. mustakonnanmarjaa. Uoman 
länsipuolella avohakkuu ulottuu lähes uoman reunaan. 

Purouoma on paikoin kivikkoinen ja sen reunoilla kasvaa mm. tuomea ja harmaa-
leppää. Karttaan rajatulla osalla uoma on luonnontilainen, etelämpänä uoma on 
padottu useaksi lammikoksi ja pohjoispuolella oja kulkee pellon reunassa. 

Erityiset luontoarvot 
Mäyränojan itärinteellä on varttuvaa–varttunutta kuusikkoa. Tuoreen keskiravin-
teisen lehdon kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustakonnanmarjaa, lisäksi 
alueella kasvaa käenkaalia, mustikkaa ja oravanmarjaa. Kenttäkerroksen kasvilli-
suus on monin paikoin niukkaa.  

Mäyrän uoma on luonnontilainen, rajauksen eteläosassa se virtaa isojen kivien lo-
massa, keskivaiheilla on savipohjainen jakso ja pohjoisosassa kallioinen koskijakso. 
Uoman reunoilla kasvaa mm. lehtopalsamia, mesiangervoa ja nokkosta sekä tuo-
mea ja harmaaleppää. 

Kuva 74. Mäyränoja. Kuva Pekka Routasuo. 
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Mäyränojan tuore keskiravinteinen lehto on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-
tyyppi ja Mäyränojan noro on vesilain 2 luvun 11 §:n mukainen kohde. 

Rajausmuutokset 
Kohteiden rajaukset ovat arvokkaiden luontotyyppien mukaisia.  

 

Kuva 75. Mäyränojan tarkistettu osuus (vanha rajaus) ja arvokkaat luontokohteet (uudet rajaukset). 
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5  PERTUN OSA-ALUE 

5.1  Miilumäen purolaakso 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 3,0 ha (kuvat 76 ja 77) 

Sijainti 
Miilumäen purolaakso sijaitsee Palojoen ja rautatien välissä Pertun taajaman 
kaakkoispuolella. Osa alueesta on suojeltu Lepänojan luonnonsuojelualueena 
(YSA012308). Luonnonsuojelualuetta ei inventoitu. 

Yleiskuvaus 
Miilumäen etelä- ja lounaisrinteellä kasvaa pääosin nuorta koivikkoa. Ylempänä 
rinteellä on siemenpuuasentoon hakattua koivikkoa ja männikköä. Länsiosan pu-
ron varrella on nuorta koivua ja kuusta. 

Luonnonsuojelualueen pohjoispuolella olevan puron varressa on tuoretta lehtoa 
ja sen itäpuolella on varttuvaa–vanhaa kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kan-
gasta ja ojitettuja korpia. Kallioisen mäen länsirinteellä ja mäen laella on runsaasti 
tuoreita tuulenkaatoja. Suurin osa tuulenkaadoista on suojelualueen puolella. 
Puusto mäen laella ja ylärinteillä on varttunutta männikköä, muualla kuusival-
taista. Alueen pohjoisosassa on avohakkuita ja taimikoita. 

Erityiset luontoarvot 
Luonnonsuojelualueen pohjoispuolella on varttuvaa–vanhaa tuoreen ja lehtomai-
sen kankaan kuusikkoa sekä joitain kookkaita mäntyjä. Tuulenkaatoja on run-
saasti. Länsiosassa virtaavan puron varrella on tuoretta lehtoa, jonka puusto on 
varttuvaa–vanhaa kuusikkoa, haapaa on mm. puron varrella. Kenttäkerroksessa 
kasvaa mm. käenkaalia, valkovuokkoa, kieloa, metsätähteä, oravanmarjaa ja su-
denmarjaa. Tuoreiden tuulenkaatojen lisäksi myös vanhempaa lahopuuta on 
etenkin puron läheisyydessä. 

Kauempana purosta on kangas- sekä ruoho- ja heinäkorpea ja paikoin myös leh-
tokorpea. Lajistoon kuuluvat mm. hiirenporras, metsäalvejuuri, metsäkorte, nur-
milauha ja rönsyleinikki. Alue on ojitettu, mutta ojat ovat vähitellen kasvamassa 
umpeen ja kasvillisuus on palautumassa. 

Karttaan rajatun alueen metsä täyttää METSO-ohjelman kriteerit sekä LAKU-
kriteerit. Kangaskorvet on Etelä-Suomessa vaarantunut ja ruoho- ja heinäkorvet 
sekä lehtokorvet erittäin uhanalainen luontotyyppi. Alueella virtaava puro on ve-
silain 3 luvun 2 §:n mukainen kohde. 

Suositukset 
Ojien olisi annettava kasvaa umpeen. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. Luon-
nonsuojelualuetta ei inventoitu. 
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Kuva 76. Miilumäen metsää. Kuva Pekka Routasuo. 

 

 
Kuva 77. Miilumäen metsä sijaitsee luonnonsuojelualueen vieressä. 



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

97 

6  KELLOKOSKEN OSA-ALUE 

6.1  Fastin korpi 

Luonnontilansa menettänyt kohde (kuva 78) 

Sijainti 
Fastin korpi sijaitsee Ullamäen eteläpuolella Mäntsälän kunnan rajan tuntumassa. 

Yleiskuvaus 
Fastin korven pohjoisosassa on varttunutta kuusikkoa, jonka kenttäkerroksessa 
kasvaa oravanmarjaa, käenkaalia, mustikkaa ja puolukka. Keskiosassa on varttuvaa 
kuusta ja koivua. Eteläosa on pääosin hakattu. 

Fastin korpi on kokonaisuudessaan ojitettu 

Erityiset luontoarvot 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

 

 

Kuva 78. Fastin korven sijainti. 
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6.2  Keravanjoen kanjonilaakso‒Veikkola‒Hiilimäen harjualue  

Sijainti 
Tutkittu kohde sijoittuu Keravanjoen varteen Tuusulan kunnan pohjoisosaan Kel-
lokosken alueelle. 

Yleiskuvaus 
Alue sijoittuu osittain Keravanjoen Natura 2000-alueelle (kuva 79). Inventointi kä-
sitti vain Natura-alueen ulkopuoliset alueet Keravanjoen länsi- ja itäpuolella. 

Hyvinkään puolelta lännestä laskevan Nilkanojan ympäristössä on varttunutta–
vanhaa tuoreen kankaan kuusi- ja mäntymetsää, uoman rinteillä on lehtomaista 
kangasta.  

 

 

Kuva 79. Keravanjoen kanjonilaakson luontokohteet. 
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Rajakallion talon itäpuolisella mäellä kasvaa varttuvaa koivua ja kuusta. Vedenot-
tamolle menevän tien varrella on nuorta mäntyvaltaista sekametsää. Tien etelä-
puolella vanhojen sorakuoppien ympäristössä on nuorta männikköä. Sorakuop-
pien eteläpuolella on hakkuualue ja nuorta–varttuvaa sekametsää. Pellon reu-
noilla on pääosin lehtipuuvaltaista nuorta metsää. Etelästä tulevan tien varrella 
on pieni kuvio varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan kuusi- ja mäntymetsää. 

Keravanjoen itäpuolella Juupakinrännyn ja sen sivuhaaran varrella on varttu-
nutta–vanhaa kuusivaltaista tuoretta lehtoa ja nuorta sekametsää. Humalanum-
men alueella on pääosin nuorta sekametsää. Länsiosassa metsä on koivuvaltaista 
ja muualla mäntyvaltaista. Alueen halki kulkevan tien varrella on paikoin varttuvaa 
männikköä. 

Erityiset luontoarvot 
Nilkanoja ja Juupakinränny ympäristöineen on rajattu arvokkaiksi luontokohteiksi.  
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6.2.1  Nilkanojan metsä ja norot 

Maakunnallisesti arvokas, valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), pinta-ala 4,77 ha (kuvat 80 ja 81) 

Sijainti 
Nilkanoja on Keravanjokeen Hyvinkään puolelta laskeva puro Tuusulan pohjois-
osassa Kellokosken alueella. 

Yleiskuvaus 

Nilkanojan eteläpuolella on varttunutta–vanhaa tuoreen kankaan kuusi- ja män-
tymetsää, kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka ja metsälauha. Kuollutta pysty-
puuta sekä lahoa maapuuta on melko paljon. 

Nilkanoja virtaa luonnontilaisena noin kolmen metrin levyisenä paikoin jyrkkärin-
teisen notkon pohjalla. Nilkanojan uoman varrella on varttunutta kuusikkoa ja niu-
kasti nuorta lehtipuustoa. Nilkanojan ylittävän metsäautotien itäpuolella puusto 
on lähinnä nuorta kuusivaltaista sekametsää. 

Erityiset luontoarvot 

Lahopuuta on paljon etenkin Nilkanojaan laskevien luonnontilaisten norojen ym-
päristössä. Lehtomaisen kankaan lajistoon kuuluvat mm. mustikka, metsäkastikka, 
valkovuokko ja käenkaali. Uoman pohjoispuolella on muutama kasvusto mäkileh-
tolustetta. Tulvatasanteilla on paikoin mm. mesiangervoa, nokkosta ja koiranveh-
nää.  

Nilkanoja on vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen luonnontilainen puro. Nilkanojan 
metsät täyttävät METSO-ohjelman kriteerit ja ovat myös LAKU-kohteita. Tuoreet 
keskiravinteiset lehdot on vaarantunut luontotyyppi Etelä-Suomessa. Norot ovat 
vesilain 2 luvun 11 § mukaisia kohteita. 

Rajausmuutokset 
Rajauksia on muutettu. Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiin-
tymisen mukainen. Keravanjoen Natura 2000-aluetta ei inventoitu. 
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Kuva 80. Keravanjoen kanjonilaaksoa: Nilkanojan noro. Kuva Pekka Routasuo. 

 
Kuva 81. Nilkanojan metsän rajaus. 
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6.2.2  Juupakinränny 

Maakunnallisesti arvokas, valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), pinta-ala 2,33 ha (kuvat 82 ja 83) 

Sijainti 

Juupakinränny on Keravanjokeen laskeva puro Tuusulan pohjoisosassa Kellokos-
ken alueella. 

Yleiskuvaus 

Juupakinrännyn puusto on vuosia sitten harvennettua varttunutta tuoreen kan-
kaan ja lehtomaisen kankaan sekametsää. Kuusta ja koivua on yleisesti sekapuuna. 
Puroon laskee kaakosta luonnontilainen noro. 

Erityiset luontoarvot 

Juupakinrännyn eteläosassa puusto on vuosia sitten harvennettua varttunutta 
mäntyvaltaista tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan sekametsää. Kuusta ja 
koivua on yleisesti sekapuuna. Kaakosta tulevan noron yhtymäkohdassa on tuo-
retta lehtoa, jonka puusto on varttunutta kuusikkoa, kuollutta pystypuuta ja tuo-
reita tuulenkaatoja on paljon. Uoman varrella on nuorta lehtipuustoa. Kenttäker-
roksessa kasvaa mm. käenkaalia, oravanmarjaa, metsäimarretta, metsäkastikkaa 
sekä metsävirnaa ja sudenmarjaa. Mäkilehtolustetta kasvaa useassa paikassa laa-
joinakin kasvustoina. 

Juupakinrännyn kaakkoisen sivunoron varrella on varttunutta tuoretta kuusival-
taista lehtoa, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. imikkää, mäkilehtolustetta, 
käenkaalia, lillukkaa, taikinamarjaa, oravanmarjaa ja metsäkastikkaa. Noro on 
luonnontilainen ja noin metrin levyinen. 

Juupakinränny on vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen kohde ja sen sivunorot ovat 
vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita. 

Juupakinrännyn metsät täyttävät METSO-ohjelman kriteerit ja ovat myös LAKU-
kohteita. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on vaarantunut luontotyyppi Etelä-Suo-
messa. 

Rajausmuutokset 
Rajauksia on muutettu. Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiin-
tymisen mukainen. Keravanjoen Natura 2000-aluetta ei inventoitu. 
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Kova 82. Juupakinrännyn rajaukset. 

 
Kuva 83. Juupakinrännyn sivunoron kasvillisuutta. 
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6.3  Keravanjokilaakso 

Maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 23,2 ha (kuvat 84 ja 85) 

Sijainti 
Tutkittu kohde sijoittuu Keravanjoen varteen Tuusulan kunnan pohjoisosaan Kel-
lokosken alueelle Keravanjoen Natura 2000-alueen ja Niittykulmantien välille. 

Yleiskuvaus 
Jokinotkontien pohjoispuolella on varttunutta tuoreen kankaan ja lehtomaisen 
kankaan pääosin kuusivaltaista metsää, mm. luoteesta tulevan noron yhtymäkoh-
dassa on paljon haapaa. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa ja valkovuok-
koa. Jokiuoman varrella on monin paikoin mesiangervovaltaista suurruohoniittyä.  

Jokinotkontien ja Niinikosken talon välissä on varttuvaa–varttunutta kuusivaltaista 
lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. käenkaa-
lia, mustakonnanmarjaa ja valkovuokkoa. Joen varressa on sähkölinjan kohdalla 
tuomea ja harmaaleppää etelämpänä uoman reunalla on nuorta ja varttuvaa istu-
tuskuusikkoa. Jokiuomassa kasvaa mm. ratamosarpiota, korpikaislaa myrkky-
keisoa ja luhtalemmikkiä. Niinikosken talon pohjoispuolella pellonreunassa kasvaa 
muutama hirvenkello. 

Niinikosken talon eteläpuolella puusto on varttuvaa kuusikkoa. Joenvarressa ole-
vissa lampareissa kasvaa mm. ulpukkaa, kilpukkaa, järvikortetta, vehkaa ja haara-
palpakkoa. Joen itärannalla on paikoin runsaasti haapaa. Niittykulmantientien lä-
hellä on varttunutta männikköä. Kenttäkerroksessa mäkilehtoluste on paikoin 
runsas. Kukkulan talon länsipuolisten norojen varrella kasvaa nuorta–varttuvaa 
harmaaleppää ja tuomea. Kenttäkerroksessa on mm. nokkosta, hiirenporrasta, 
mäkilehtolustetta ja mustakonnanmarjaa. 

Kuva 84. Keravanjokilaaksoa Niittykulmantien sillalta pohjoiseen. Kuva Pekka Routasuo.  
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Erityiset luontoarvot 
Luoteesta laskevan noron varrella on varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan 
kuusi- ja mäntymetsää, ympäröivillä rinteillä on paljon haapaa ja uoman reunoilla 
tuomea. Tulvatasanteilla kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäkor-
tetta, lehtotähtimöä ja korpikaislaa. Lisäksi kenttäkerrokseen lajistoon kuuluvat 
mm. kielo, mustikka ja valkovuokko. Alueella on melko paljon lahopuuta. Rajatun 
alueen metsä täyttää METSO-ohjelman kriteerit. 

Joen ylittävän sähkölinjan eteläpuolella on varttunutta kuusivaltaista tuoretta leh-
toa, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. mäkilehtolustetta, käenkaalia, lillukkaa, 
mustakonnanmarjaa ja valkovuokkoa. Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-
Suomessa vaarantunut luontotyyppi. 

Joki ympäristöinen alue täyttää LAKU-kriteerit. Karttaan rajatut norot ovat vesilain 
2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita. Hirvenkello on vaarantunut (VU) laji. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. Kera-
vanjoen Natura 2000-aluetta ei inventoitu. 

Kuva 85. Keravanjokilaakso ja sen merkittävimmät luontokohteet. 
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6.4  Kuuselan eteläpuolinen noro ja metsäalue 

Valtakunnallisesti arvokas (vesilaki), maakunnallisesti arvokas, pinta-ala 3,47 ha (kuvat 86 ja 87) 

Sijainti 
Kuuselan eteläinen oja on Keravanjokeen laskeva noro Jokelan taajaman itäpuo-
lella. 

Yleiskuvaus 
Noron pääuoma on 2–4 metriä leveä ja enimmillään pari metriä syvä. Vettä ei 
maastokäynnillä juurikaan virrannut. Puusto uoman ympärillä on varttuvaa–vart-
tunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. kieloa, 
käenkaalia, mäkilehtolustetta ja metsäkastikkaa, tulvatasanteilla on mm. korpi-
kaislaa, hiirenporrasta ja rönsyleinikkiä. 

Alueen länsiosassa puusto on lähinnä harmaaleppää ja tuomea sekä koivua, jätti-
palsamia on monin paikoin. Eteläreunalla metsää on raivattu pelloksi. 

Erityiset luontoarvot 
Noron uomaa reunustava puusto on monin paikon varttunutta kuusikkoa. Alueella 
on paljon tuoreita ja vanhempiakin tuulenkaatoja, vanhempaa lahoa maapuuta on 
niukemmin. Kenttäkerroksessa mäkilehtolustetta on monin paikoin, lisäksi on kie-
loa, puolukkaa, käenkaalia, valkovuokkoa, rönsyleinikkiä ja metsäkastikkaa. Siellä 
täällä on lehtokuusamaa ja lillukkaa. Kenttäkerros on paikoin hyvin niukka ja sam-
malet ovat runsaita. Alueen länsiosassa puusto on lehtipuuvaltaista, harmaalep-
pää ja tuomea sekä läntisimmässä osassa myös koivua. 

Alue täyttää sekä METSO-ohjelman kriteerit, että LAKU-kriteerit. Noro on vesilain 
2 luvun 11 §:n mukainen kohde. 

 
Kuva 86. Kuuselan eteläpuolinen noro. Kuva Pekka Routasuo. 
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Suositukset 
Jättipalsamin poisto. 

Rajausmuutokset 
Kohteen uusi rajaus on arvokkaiden luontotyyppien esiintymisen mukainen. Kera-
vanjoen Natura 2000-aluetta ei inventoitu. 

 

Kuva 87. Kuuselan eteläpuolisen noron ja metsäalueen sijainti. 
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6.5  Ullamäen kallio 

Paikallisesti merkittävä, pinta-ala 0,82 ha (kuvat 88 ja 89) 

Sijainti 
Ullamäki sijaitsee Tuusulan pohjoisosassa Mäntsälän kunnan rajalla. 

Yleiskuvaus 
Ullamäen kalliot rajoittuvat koillisessa kunnanrajaan, valtaosa alueesta sijaitsee 
Mäntsälän puolella. Alueen eteläosassa taimikoita ja hakkuualueita, kaakkoiskul-
massa on pieni kuvio varttuvaa kuusikkoa. Kunnanrajan tuntumassa on varttuvaa 
kuusivaltaista sekametsää ja kallioalueilla on kuivahkon ja kuivan kankaan männi-
köitä. Koillisesta tulevan peratun ojan varrella on nuorta kuusta ja koivua sekä 
varttuvaa sekametsää. 

Alueen keskiosassa on laaja tuore avohakkuualue, jolle on jätetty harvaa koivik-
koa, puista monet olivat jo kaatuneet. Hakkuun eteläpuolella on pieni ojitettu kan-
gaskorpi. Hakkuun pohjoisreunalla on harvaa männikköä kasvava kallio, kallion 
pohjoispuolella on varttuvaa kuusikkoa. Selvitysalueen pohjoisosassa on koivutai-
mikkoa ja nuorta–varttuvaa koivikkoa. 

Erityiset luontoarvot 
Ullamäen keskiosan harvapuustoinen kallioalue on metsälain 10 §:n mukainen 
kohde. Alueen kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat kanerva ja kalliohatikka. 

Suositukset 
Oheisen kartan selvitysalueen rajauksen ulkopuolelle on jätetty tuoreet hakkuu-
alueet.   

Kuva 88. Ullamäen kallio on metsälain mukainen arvokas elinympäristö. Kuva Pekka Routasuo. 
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Kuva 89. Tarkistettu alue (vanha rajaus) ja Ullamäen arvokkain kallioalue. 
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Liite 2. Tuusulan ekologinen verkosto ja tärkeät ekologiset kokonaisuudet Keironin (2011) 
mukaan sekä arvokkaiden luontokohteiden sijainti (tämä selvitys). Sinisellä viivalla merkityt 
jokilaaksot osoittautuivat tämän työn yhteydessä yhtä tärkeiksi ekologisiksi yhteyksiksi kuin 
aiemmin tunnistetut yhteydet. 

 
  



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

111 

Liite 3a. Selvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet Lahelan ja Vaunukankaan alueella. 
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Liite 3b. Selvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet Ruskelan alueella. 
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Liite 3c. Selvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet Jäniksenlinnan ja Pertun alueella. 

 

 

  



Tuusulan luontoselvitykset 2017. Arvokkaiden luontokohteiden tarkistukset.  

 

 

114 

Liite 3d. Selvityksessä todetut arvokkaat luontokohteet Kellokosken alueella. 
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LIITE 4. Yhteenvetotaulukko inventoiduista luontokohteista. 
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1 Lahelan selvitysalue 

Lehmojan neva-
korpi 

Eri korpityyppejä, 
myös tuoretta leh-
toa 

 EN, 
VU, 
NT 

 x  maakunnallinen hyvä  1,72 50 m MVa 

Krapuojan lehto Kostea ja tuore 
lehto, lehtokorpi 

Metsätukialue EN, 
VU 

x x x maakunnallinen hyvä  5,0 20 m EL 

Krapuojan puro Pienvesi lähiympä-
ristöineen 

Vesilaki 3:2 §     maakunnallinen hyvä  2,45 50 m EL 

Myllykosken lehto Useita lehtotyyp-
pejä, jokivarsi 

Metsälaki 10 § 
Joki Natura 
2000 -alue 

VU x x x maakunnallinen erinomainen  3,68 20 m EL 

Kohteet, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja: Marjalanmäen korpilaakso, Marjalanmäki, Sitturinmäki 

2 Vaunukankaan selvitysalue 

Mustojan läntinen 
pähkinälehto 

Pähkinälehto, tuore 
lehto 

Metsälaki 10 § 
Luonnonsuoje-
lulaki 29 § 

VU    valtakunnallinen kohtalainen  1,0 20 m EL 

Mustojanpuron  
alajuoksu 

Kostea ja tuore kes-
kiravinteinen lehto, 
puronvarsi 

Vesilaki 3:2 § 
Metsälaki 10 § 

VU   x paikallinen erinomainen  2,26 20 m EL 

Korkeakallion  
lähteikkö 

Tihkupintalähteikkö Vesilaki 2:11 § EN    valtakunnallinen hyvä  0,1 50 m EL 

Korkeakallion jyr-
känne ja rinnelehto 

Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU   x paikallinen kohtalainen  1,46 20 m EL 

Ketunmäen noro Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Vesilaki 2:11 § VU    noro valtakunnallinen, 
muu osa paikallinen 

hyvä  0,47 20 m EL 
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Ketunmäen lehto Tuore keskiravintei-
nen lehto, kostea 
runsasravinteinen 
lehto, jokivarsi 

Metsälaki 10 § VU x x x maakunnallinen hyvä  2,78 20 m EL 

Kivimäen noro Noro lähiympäris-
töineen 

Vesilaki 2:11 §     noro valtakunnallinen, 
muu osa paikallinen 

hyvä   50 m EL 

Kivimäen jokivarsi-
metsä 

Tuore keskiravintei-
nen lehto, lehto-
mainen kangas 

Metsälaki 10 § VU x x x maakunnallinen hyvä  4,48 50 m EL 

Kivimäen jokivarsi Runsasravinteinen 
kostea niitty, lehto-
korpi 

Vesilaki 3:2 § VU x   maakunnallinen erinomainen  5,24 50 m EL 

Kivimäen lähteikkö-
korpi 

Lähdekorpi, 
avolähde 

Vesilaki 2:11 § EN    valtakunnallinen hyvä  2,0 50 m EL 

Rannikonmäen 
koski 

Virtavesi, lehtomai-
nen kangas 

Vesilaki 3:2 §     maakunnallinen hyvä  2,14 20 m EL 

Rusutjärven länsi-
rannan tervaleppä-
korpi 

Tervaleppäluhta Metsälaki 10 § 
Luonnonsuoje-
lulaki 29 § 

EN    valtakunnallinen hyvä  1,08 20 m EL 

Vuohikan räme  Isovarpuräme  NT    paikallinen hyvä  2,70 20 m EL 

Kohteet, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja: Kolistimenoja, Tiesinmäen‒Palojoen lehtolaakso, Rapakon korpi  

3 Ruskelan selvitysalue 

Karjusuon keidas-
räme 

Isovarpuräme, om-
brotrofinen lyhyt-
korsineva, ruoho- ja 
heinäkorpi 

 EN, 
NT 

   paikallinen kohtalainen reuna-
ojien tuk-
kiminen 

6,27 20 m PRo 

Klenkon  
länsipuolen noro 

Noro  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen kohtalainen   20 m PRo 

Klenkon lähteiköt Lehtokorpi Vesilaki 2:11 § EN    valtakunnallinen kohtalainen  0,21 20 m PRo 

Klenkon  
puronvarsilehto 

Lehtokorpi, sisäve-
sien korkeakasvui-
nen rantaniitty, 
kostea runsasravin-
teinen lehto 

Metsälaki 10 § EN, 
VU 

  x paikallinen hyvä  3,09 20 m PRo 
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Klenkon puro Puro  Vesilaki 3:2 §     paikallinen kohtalainen   20 m PRo 

Lautakatonkallion 
metsä 

Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU  x x paikallinen kohtalainen  0,04 20 m PRo 

Lautakatonkallion 
jyrkänne 

Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU    paikallinen huono  0,06 20 m PRo 

Pahamäen lehto Tuore runsasravin-
teinen lehto 

Metsälaki 10 § CR   x paikallinen kohtalainen  0,23 20 m PRo 

Pirttiniitunmäen 
jyrkänne 

Lehtomainen kan-
gas 

Metsälaki 10 §     paikallinen huono  0,12 20 m PRo 

Sarsalansuon  
lähteikkökorpi 

Lehtokorpi, ruoho- 
ja heinäkorpi 

 EN    paikallinen kohtalainen  1,84 20 m PRo 

Terrisuo Isovarpuräme, tu-
pasvillaräme, om-
brotrofinen lyhyt-
korsineva 

 NT    paikallinen kohtalainen reuna-
ojien tuk-
kiminen 

22,55 20 m PRo 

Vuohikkaanojan 
alajuoksu 

Virtavesi, tuore kes-
kiravinteinen lehto  

Vesilaki 3:2 §     paikallinen kohtalainen  1,56 20 m EL 

Vuohikkaanojan 
puronvarsikorvet 

Kostea lehto, lehto-
korpi, vanha lehto-
mainen kangas 

Metsälaki 10 § VU x x x maakunnallinen hyvä  8,30 20 m EL 

Kohteet, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja: Alimmaistensuon rämemännikkö, Kivimäen selännekorpimetsä 

4 Jäniksenlinnan selvitysalue 

Flinkinojan lehto Kostea runsasravin-
teinen lehto 

Metsälaki 10 § VU    paikallinen kohtalainen  1,13 20 m PRo 

Flinkinojan noro Noro  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen kohtalainen   20 m PRo 

Mäyränojan Tikka-
piilon noro 

Noro  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen kohtalainen   20 m PRo 

Mäyränojan Tikka-
piilon lehto 

Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU    paikallinen kohtalainen  0,71 20 m PRo 

Kohteet, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja: Kivistönkallio 
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5 Pertun selvitysalue 

Miilumäen  
purolaakso 

Kangaskorpi, 
ruoho- ja heinä-
korpi, lehtokorpi 

 VU, 
EN 

 x x maakunnallinen hyvä  2,99 20 m PRo 

 

6 Kellokosken selvitysalue 

Nilkanoja Pienvesi lähiympä-
ristöineen 

Vesilaki 3:2 §     maakunnallinen hyvä   50 m PRo 

Nilkanojan norot Noroja Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen hyvä   20 m PRo 

Nilkanojan metsä Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU x x x maakunnallinen hyvä  4,77 20 m PRo 

Juupakinränny Puro lähiympäris-
töineen 

Vesilaki 3:2 §     maakunnallinen hyvä   50 m PRo 

Juupakinrännyn 
metsä 

Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU x x  maakunnallinen kohtalainen  2,33 20 m PRo 

Juupakinrännyn 
noro 

Noro  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen hyvä   20 m PRo 

Keravanjoen metsä Tuore kangas    x x  maakunnallinen kohtalainen  2,87 20 m PRo 

Keravanjoen lehto Tuore keskiravintei-
nen lehto 

Metsälaki 10 § VU x   maakunnallinen kohtalainen  0,77 20 m PRo 

Keravanjokilaakso Tuore kangas, leh-
tomainen kangas, 
ym. 

  x  x maakunnallinen kohtalainen  23,23 20 m PRo 

Keravanjoen norot Noroja  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen kohtalainen   20 m PRo 

Kuuselan eteläpuo-
linen noro 

Noro  Vesilaki 2:11 §     valtakunnallinen hyvä   50 m PRo 

Kuuselan eteläpuo-
linen metsäalue 

Lehtomainen  
kangas 

  x x  maakunnallinen kohtalainen-
hyvä 

 3,47 20 m PRo 

Ullamäen kallio Vähäpuustoinen 
kallio 

Metsälaki 10 §     paikallinen kohtalainen  0,42 20 m PRo 

Kohteet, joilla ei todettu erityisiä luontoarvoja: Fastinkorpi 
 


