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1  JOHDANTO 

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy on tehnyt Nurmijärven Kirkonkylän alueen luon-
toselvityksen vuonna 2013 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2013) ja Palojoen alu-
een luontoselvityksen vuonna 2015 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015). 

Nurmijärven kunta tilasi Palojoen ja Kirkonkylän alueiden luontoselvitysten täy-
dennyksen koskien vanhojen metsien kohteita Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy:ltä. Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo. 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Kirkonkylän ja Palojoen alueiden luontoselvityksissä (Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy 2013, 2015) on selvitetty yleiskaavatarkkuudella vanhan metsän kohteita siltä 
osin kuin ne täyttävät uhanalaisten luontotyyppien kriteerit tai METSO-ohjelman 
kriteerit (Palojoen selvitys). Muiden kriteerien perusteella arvokkaita tai pinta-
alaltaan pieniä vanhan metsän kohteita on voinut jäädä tunnistamatta yleiskaava-
tarkkuudella tehdyissä selvityksissä. 

Mahdollisia täydentäviä vanhan metsän kohteita pyrittiin löytämään ilmakuvatul-
kinnan avulla. Lisäksi käytettiin Jyri Mikkolalta saatuja täydentäviä tietoja. Valittu-
jen kohteiden täydennysinventoinnit tehtiin maastossa 5., 14. ja 18.7. sekä 21.–
23.8.2017. METSO-ohjelman kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016) täyttäneiltä koh-
teilta kirjoitettiin muistiin puuston ja kasvillisuuden yleiskuvaus sekä mahdolliset 
erityispiirteet. 

3  TULOKSET 

3.1  Palojoen alue 

Palojoen vuoden 2015 selvitysalueelta (ks. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015) 
todettiin täydennysinventoinnissa kuusi vanhan metsän kohdetta, jotka kaikki 
täyttävät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Kohteiden sijainti ilme-
nee kuvasta 1. 

1  Elomäen metsä (kuvat 2 ja 3) 

Palojoen selvitysalueen luoteisosassa, Vantaanjokeen laskevien norojen ympäris-
tössä, on tuoretta lehtoa ja lehtomaista kangasmetsää. Puusto on varttunutta–
vanhaa ja kuusivaltaista. Puustossa on lisäksi varttunutta haapaa ja paikoin on ti-
heää tuomipensaikkoa sekä lehtokuusamaa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. hii-
renporrasta, rönsyleinikkiä ja mustakonnanmarjaa. Eriasteista lahopuuta on pal-
jon sekä lisäksi tuoreita tuulenkaatoja. 
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Kuva 1. Palojoen selvitysalueelta vuoden 2017 inventoinnissa todetut vanhan metsän kohteet 1–6. 

 

Vantaanjokeen viettävällä rinteellä sekä alueen länsiosassa kasvaa harmaaleppää 
ja tuomitiheikköä. Noron eteläpuolisella mäellä on varttuvaa–varttunutta koivua 
ja haapaa kasvavaa lehtomaisen kankaan sekametsää, jossa kuusta on niukemmin. 
Lehtokuusama on paikoin runsas, myös näsiää ja harmaaleppää esiintyy. Kenttä-
kerroksessa kasvaa mm. kieloa, metsäkastikkaa ja mustikkaa. Mäen länsipuolisen 
noron ympäristössä on varttunutta kuusta, haapaa ja koivua kasvavaa tuoretta 
lehtoa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. sinivuokkoa ja mustakonnanmarjaa. Pen-
saista tavataan lehtokuusamaa. 

Rajatun alueen metsät täyttävät METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syr-
jänen ym. 2016). Lisäksi tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaa-
rantunut ja lehtomaiset kankaat silmälläpidettävä luontotyyppi (Raunio ym. 
2008a, b). Alueen norot ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia pienvesiä. 
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Kuva 2. Elomäen metsän sijainti ja rajaus. 

 

 
Kuva 3. Elomäen metsää. 
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Kuva 4. Ojakkalan metsä 1:n (kohde nro 2), Ojakkalan metsä 2:n (kohde nro 3), Ojakkalan metsä 3:n (kohde nro 
4 sekä Koskojan metsän (kohde nro 5) sijainti ja rajaus. 



Nurmijärven Palojoen ja Kirkonkylän vanhojen metsien selvitys 2017  

 

 

 

7 

2  Ojakkalan metsä 1 (kuvat 4 ja 5) 

Ojakkalantien ja Vanhan Hämeenlinnantien risteyksen eteläpuolella, Kertunojan 
latvapuron varrella, on lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Puusto on varttu-
nutta–vanhaa ja kuusivaltaista. Puustossa on kuusen lisäksi mäntyä, haapaa, koi-
vua ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa tavataan mm. käenkaalia, oravanmarjaa, 
jänönsalaattia, sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä ja vuohenputkea. Puron reu-
noilla on kosteaa lehtoa, jossa kasvaa mm. hiirenporrasta ja lehtopalsamia. 

Alueella on useita tuoreita tuulen katkomia haapoja ja pystyyn kuolleita kuusia. 
Vanhaa lahopuuta on melko vähän. Metsäkuvio täyttää METSO-ohjelman luok-
kien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). Lisäksi tuoreet keskiravinteiset lehdot 
on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi ja kosteat keskiravinteiset lehdot on 
Etelä-Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 

 

 
Kuva 5. Ojakkalan metsä 1. 

3  Ojakkalan metsä 2 (kuvat 4 ja 6) 

Vanhan Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän välissä, Ojakkalantien etelä-
puolella, on puron varressa tuoretta keskiravinteista lehtoa ja lehtomaista kan-
gasta. Alueella kasvaa vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna on varttu-
nutta mäntyä ja haapaa sekä harmaaleppää ja koivua. Tuoreen lehdon lajistoon 
kuuluvat mm. sinivuokko, kielo, hiirenporras ja taikinamarja. Muuhun lajistoon 
kuuluvat mm. metsäkorte ja käenkaali. Moottoritien läheisyydessä puroon on syn-
tynyt kirkasvetinen lampare, jossa kasvaa mm. järvikortetta, rentukkaa, rata-
mosarpiota ja vesitähteä. 
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Alueella on joitain tuulenkaatoja, mutta vanhempaa lahopuuta on niukasti. Met-
sikkö täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). Li-
säksi tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi 
(Raunio ym. 2008a, b). 

 

 
Kuva 6. Ojakkalan metsä 2. 

4  Ojakkalan metsä 3 (kuvat 4 ja 7) 

Ojakkalan metsä 3 sijaitsee Vanhan Hämeenlinnantien ja Hämeenlinnanväylän vä-
lissä, Kertunojan eteläpuolella. Metsäalueen pohjoisosa on pääosin varttunutta–
vanhaa ylispuumännikköä. Alikasvoksena on nuorta–varttunutta kuusta, lehti-
puustoa on niukasti. Puron ympäristössä kasvaa varttuvaa–varttunutta kuusta ja 
koivua. Lehtomaisen kankaan kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka ja käenkaali. 
Pystyyn kuolleita kuusia sekä vanhempaa lahoa maapuuta on paljon. Rajatun alu-
een eteläpuoliskon metsä on nuorempaa ja lahopuuta on vähemmän. Haapaa on 
melko paljon sekapuuna. Alue täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit 
(ks. Syrjänen ym. 2016). 
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Kuva 7. Ojakkalan metsä 3. 

5  Koskojan metsä (kuvat 4, 8 ja 9) 

Koskojan ja sen sivu-uomien ympäristössä on lehtomaista kangasmetsää. Puusto 
on varttunutta kuusikkoa sekä varttuvaa koivua ja harmaaleppää. Pääuoman var-
ren puustoa on harvennettu ja alue on heinittynyt (mm. korpikastikkaa, nurmi-
lauhaa ja nuokkuhelmikkää). Uoman varrella on kosteaa lehtoa, jossa on läh-
teikkö-/tihkupinta-alue. Paikalla kasvaa mm. luhtalemmikkiä, lähdetähtimöä, leh-
totähtimöä ja suohorsmaa. Lähteikön eteläpuolella aivan uoman reunalla on pieni 
runsasvetinen lähde (kuva 9). 

Koskojan eteläisempi sivu-uoma saa alkunsa ojitetulta metsäalueelta ja Eskolan 
tilaa ympäröivältä peltoalueelta. Uoma on luonnontilainen ja alajuoksultaan hyvin 
mutkitteleva ja savipohjainen. Hakkuut ulottuvat paikoin uoman reunaan asti. Ylä-
juoksulla pellolta tuleva haara on hyvin kivikkoinen, eikä vettä ollut maastokäyn-
nin aikaan näkyvissä. Ojitetulta metsäalueelta tuleva haara on kapea, mutta syvä 
ja niukkavetinen. Näillä alueilla lehtomaisen kankaan lajisto ulottuu uoman reu-
naan asti. 

Pohjoisempi uoma on lähinnä kosteapohjainen notkelma. Noron uoma on heikosti 
erottuva painanne. Uoman kohdalla kasvaa rönsyleinikkiä, mesiangervoa ja hiiren-
porrasta. Noroa ympäröivä metsä on puustoltaan nuorta–varttunutta lehtomai-
sen kankaan kuusikkoa. 

Rajatulla alueella on melko niukasti lahopuustoa, lähinnä pääuoman reunoilla on 
jonkin verran lahoa lehtipuuta. Alue täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kri-
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teerit (ks. Syrjänen ym. 2016). Lisäksi kosteat keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suo-
messa silmälläpidettävä luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Alueen norot ovat 
vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia pienvesiä. 

 

 
Kuva 8. Koskojan läntisin sivuhaara. 

 
Kuva 9. Koskojan lähde. 
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6  Viitastentien metsä (kuvat 10 ja 11) 

Palojoen selvitysalueen länsirajalla, Viitastentien ja Järventaustantien risteyksen 
kohdalla, on purouoman rinteillä tuoretta lehtoa. Puusto on varttunutta–vanhaa 
ja kuusivaltaista; pohjoisosassa kasvaa paikoin haapaa. Kenttäkerroksessa esiintyy 
mm. sinivuokkoa, mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, käenkaalia, lehtopähkämöä 
ja oravanmarjaa. Lisäksi tavataan lehtokuusamaa. Uoman varrella on varttunutta 
tervaleppää kasvavaa kosteaa lehtoa. Se on lähinnä saniaislehtoa, jonka lajistoon 
kuuluvat hiirenporras, lehtotähtimö, korpi-imarre, rönsyleinikki ja mesiangervo. 

Lännestä tulevan kivikkoisen noron ympäristössä on nuorta–varttunutta kuusta ja 
koivua kasvavaa sekametsää. Tuoreen lehdon kenttäkerroksessa tavataan mm. 
sini- ja valkovuokkoa, käenkaalia, oravanmarjaa ja mustakonnanmarjaa. Uoman 
reunoilla on hiirenporrasta kasvavaa saniaislehtoa. Lahopuuta on melko niukasti 

Alue täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). Tuo-
reet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi (Raunio 
ym. 2008a, b). Alueen norot ovat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia pienvesiä. 

 
 

 
Kuva 10. Viitastentien metsä. 
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Kuva 11. Viitastentien metsää. 

3.2  Kirkonkylän alue 

Kirkonkylän vuoden 2013 selvitysalueelta (ks. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
2013) todettiin täydennysinventoinnissa kaksikymmentä vanhan metsän koh-
detta, jotka kaikki täyttävät METSO-ohjelman kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Koh-
teista neljä (numerot 17–20) sijoittuu myös Palojoen selvitysalueelle (ks. alaluku 
3.1). Kohteiden sijainti ilmenee kuvasta 12. 

1  Kissanojan metsä (kuvat 12, 13 ja 14) 

Kissanoja saa alkunsa Hämeenlinnantien länsipuolelta ja se yhtyy Vantaanjokeen 
Hämeenlinnanväylän itäpuolella. Ojan pohjoispuolella on jätevedenpuhdistamo, 
jonka purkuputki laskee Kissanojaan. Kissanojan varrella ja uoman pohjoispuolella 
on puustoltaan varttuvaa–vanhaa lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon kuusik-
koa. Sekapuina kasvaa koivua, haapaa ja harmaaleppää sekä paikoin myös män-
tyä. Kissanojan uoma on pääosin luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. 
Uoman varrella paikoin kosteaa keski- ja runsasravinteista lehtoa. Lehtoalueilla on 
kaksi lähteikköä, joilla kasvaa mm. alueellisesti uhanalaista soikkokaksikkoa ja sil-
mälläpidettävää hetesaraa. Lahopuun määrä on suuri etenkin uoman reunoilla ja 
pohjoispuolisessa rinteessä. 

Kissanojan metsä täyttää METSO-ohjelman luokan I kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Etelä-Suomessa tuoreet keskiravinteiset lehdot on vaarantunut, kosteat 
keskiravinteiset lehdot silmälläpidettävä ja kosteat runsasravinteiset lehdot vaa-
rantunut luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Lähteiköt ovat lisäksi vesilain 2 luvun 
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11 §:n mukaisia kohteita. Alueelta on löydetty äärimmäisen uhanalaista ja erityi-
sesti suojeltavaa lahokaviosammalta sekä useita muita uhanalaisia sammalia, jä-
käliä ja kääpiä (Savola 2017). 

 

 
Kuva 12. Kirkonkylän selvitysalueelta vuoden 2017 inventoinnissa todetut vanhan metsän kohteet 1–
20. Kohteet 17–20 kuuluvat myös Palojoen selvitysalueeseen.  
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Kuva 13. Kissanojan metsän sijainti ja rajaus. 

 

 
Kuva 14. Kissanojan metsää. 

2  Pitkämäen metsä (kuvat 12, 15 ja 16) 

Pitkämäen pohjoisrinteellä kasvaa varttuvaa–varttunutta ja paikoin vanhaa kuusi-
valtaista sekametsää. Sekapuuna on runsaasti järeitä haapoja sekä koivuja ja alu-
eella on myös muutamia nuoria metsälehmuksia. Tuoreen lehdon lajistoa edusta-
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vat mm. kevätlinnunherne, lehtotesma, lehto-orvokki ja mäkilehtoluste. Lehto-
maisen kankaan lajistoon kuuluvat mm. metsäimarre, käenkaali, metsätähti, jä-
nönsalaatti ja vadelma.  

Alueella on melko niukasti vanhaa lahopuuta, muuta kesällä 2014 myrsky katkoi 
kohteelta useita haapoja. Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokan I kritee-
rit (ks. Syrjänen ym. 2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa 
vaarantunut luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Alueella elää myös liito-oravia. 

 

 
Kuva 15. Kirkonkylän taajaman pohjoispuoliset vanhan metsän kohteet 2–4. 
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Kuva 16. Pitkämäen metsää. 

3  Heinojan metsä (kuvat 12, 15 ja 17) 

Kirkonkylän pohjoispuolella virtaavan Heinojan puronvarsi on pääosin lehtokor-
pea ja tuoretta runsasravinteista lehtoa. Puustona on enimmäkseen nuorta har-
maaleppää ja tuomea, mutta alueen eteläpäässä kasvaa järeää kuusikkoa. Hyvä-
kasvuinen kuusikko reunustaa puronotkoa myös pohjoispäässä. Kuusikoiden väli-
nen osuus on kuusten, koivujen ja tuomien muodostamaa nuorempaa sekapuus-
toa. Rajauksen pohjoisosassa on puustoltaan varttuvaa lehtomaisen kankaan se-
kametsää, jossa on paljon kookkaita haapoja sekapuina. 

Heinojan eteläpuolinen metsä on puustoltaan nuorta–varttunutta kuusivaltaista 
lehtomaista kangasta sekä varttuvaa sekametsää kasvavaa tuoretta lehtoa. Kent-
täkerroksen kasvilajistoon kuuluvat mm. käenkaali, metsäalvejuuri, valkovuokko, 
oravanmarja, sudenmarja ja jänönsalaatti sekä sinivuokko ja kevätlinnunherne. 
Myös näsiää ja taikinamarjaa tavataan paikoin. Heinojan eteläisen sivupuron var-
rella kasvaa tuomea ja harmaaleppää paikoin tiheänä kasvustona. Eteläosan puus-
tona on nuorta–varttunutta kuusta sekä koivua ja harmaaleppää.  

Lahopuuta on runsaasti etenkin Heinojan varrella sekä Heinojan eteläpuolisessa 
metsässä. Alueen metsät täyttävät METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. 
Syrjänen ym. 2016). Lisäksi alueelta on löydetty äärimmäisen uhanalaista ja erityi-
sesti suojeltavaa lahokaviosammalta sekä useita muita uhanalaisia sammalia, jä-
käliä ja kääpiä (Savola 2017). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa 
vaarantunut, kosteat keskiravinteiset lehdot on silmälläpidettävä ja lehtokorvet 
on erittäin uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Alueella elää myös 
liito-oravia (Savola 2017). 
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Kuva 17. Heinojan metsän eteläosaa. 

 

4  Toreenin pohjoispuolinen metsä (kuvat 12, 15 ja 18) 

Nurmijärven Kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevan Toreenin alueen länsiosassa 
on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa paljon haapaa; 
lisäksi on useita pystyyn kuolleita kuusia. Alueen keskivaiheilla puusto on nuorem-
paa ja lahopuutakin on vähemmän. Itäosassa on puustoltaan varttuvaa–varttu-
nutta ja kuusivaltaista tuoreen lehdon sekametsää. Sekapuuna kasvaa runsaasti 
haapaa ja koivua. Kenttäkerroksessa tavataan mm. sini- ja valkovuokkoa, käenkaa-
lia ja mustikkaa. Pystyyn kuollutta sekä lahoa maapuuta on paljon. Itäosa on pai-
koin roskaantunut ja kulunut. 

Alueen metsät täyttävät METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Lisäksi alueelta on löydetty äärimmäisen uhanalaista ja erityisesti suojelta-
vaa lahokaviosammalta sekä useita muita uhanalaisia sammalia, jäkäliä ja kääpiä 
(Savola 2017). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut 
luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Alueen länsiosassa on Uudenmaan ELY-
keskuksen rajaama liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Liito-oravan jätök-
siä löytyi alueelta myös vuonna 2017 (Savola 2017). 
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Kuva 18. Toreenin pohjoispuolisen metsän itäosaa. 

 

 
Kuva 19. Parkkimäen vanhan metsän kohteet 5–7. 
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5  Parkkimäen metsä 1 (kuvat 12, 19 ja 20) 

Parkkimäen pohjoisrinteellä kasvaa varttunutta ja paikoin vanhaa metsää. Pää-
puulajit ovat kuusi ja haapa. Rajauksen keskivaiheilla kalliojyrkänteen tyvellä kas-
vaa viisi metsälehmusta, joista suurin on läpimitaltaan noin 45 cm. Tuoreen keski-
ravinteisen lehdon lajistoon kuuluvat mm. lehtokuusama, taikinamarja, näsiä, 
mustakonnanmarja, sinivuokko, oravanmarja, käenkaali, kielo, sudenmarja ja ke-
vätlinnunherne. Rinteen alaosassa luontotyyppi vaihettuu kosteaksi keskiravin-
teiseksi lehdoksi. Alueella on paljon eri-ikäistä lahopuuta pystyssä ja maapuuna. 

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-
tyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 

 

 
Kuva 20. Parkkimäen pohjoisosan metsää (Parkkimäen metsä 1). 

6  Parkkimäen metsä 2 (kuvat 12, 19 ja 21) 

Parkkimäen koillisrinteellä on varttuvaa–vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa seka-
puuna koivua ja haapaa. Puustoa on paikoin harvennettu ja haapavesakko on 
näillä kohdin tiheää. Alue on eteläosasta lehtomaista kangasta, muualla lähinnä 
tuoretta keskiravinteista lehtoa. Kasvilajistoon kuuluvat mm. sinivuokko, käen-
kaali, mustakonnanmarja, jänönsalaatti, metsäimarre, metsäkorte ja lehtokuu-
sama. Lahopuustoa on jonkin verran. 

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-
tyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 
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Kuva 21. Parkkimäen koillisosan metsää (Parkkimäen metsä 2). 

 

 
Kuva 22. Parkkimäen itärinteen metsää (Parkkimäen metsä 3). 
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7  Parkkimäen metsä 3 (kuvat 12, 19 ja 22) 

Parkkimäen itärinteellä kasvaa on varttunutta kuusta, haapaa ja koivua. Kasvilli-
suus on pääosin lehtomaista kangasta, mutta paikoin on tuoretta keskiravinteista 
lehtoa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mm. kielo, mustikka, jänönsalaatti, metsä-
kastikka ha kivikkoalvejuuri. Lisäksi tavataan lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Pih-
lajavesakko on paikoin tiheää. Lahopuuta on melko niukasti. 

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokan II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). 
Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi 
(Raunio ym. 2008a, b). 

 

 
Kuva 23. Vanhan metsän kohteet 8–11 Kirkonkylän taajaman länsipuolisen Pitkämäen–Siirinkallion alueella. 

 

8  Siirinkallion lehto (kuvat 12, 23 ja 24) 

Siirinkallion ja Kyläjoen uoman välissä on puustoltaan varttuvaa–varttunutta ja 
kuusivaltaista tuoretta keskiravinteista lehtoa. Sekapuuna kasvaa raitaa, haapaa 
ja koivua. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mm. sudenmarja, oravanmarja, käenkaali, 
metsäimarre ja jänönsalaatti, lisäksi on lehtokuusamaa ja taikinamarjaa. Erias-
teista lahopuuta on runsaasti. 

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-
tyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 
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Kuva 24. Siirinkallion lehtoa. 

 

9  Siirinkallion metsä (kuvat 12, 23 ja 25) 

Siirinkallion itäreunan kallioalueella kasvaa varttunutta–vanhaa ja harvahkoa ylis-
puumännikköä. Männikön alla kasvaa nuorta–varttunutta kuusta ja koivua. Tuo-
reen kankaan kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka ja puolukka. Lahopuuta 
on melko paljon. Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokan II kriteerit (ks. 
Syrjänen ym. 2016). 

 

10  Pitkämäen eteläosan metsä (kuvat 12, 23 ja 26) 

Pitkämäen kallioalueen eteläosassa on varttunutta kuivahkon ja kuivan kankaan 
männikköä. Alikasvoksena on havupuiden taimia ja nuorta koivikkoa. Puustoa on 
paikoin harvennettu. Kenttäkerroksessa tavataan kanervaa, puolukkaa ja metsä-
lauhaa, kalliopaljastumilla on jäkälikköjä. Alueella on joitain keloja, muuta laho-
puuta ei juuri ole. Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokan II kriteerit (ks. 
Syrjänen ym. 2016). 
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Kuva 25. Siirinkallion metsää. 

 

 
Kuva 26. Pitkämäen eteläosan männikköä. 
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11  Pitkämäen kaakkoisosan metsä (kuvat 12, 23 ja 27) 

Pitkämäen kaakkoisosassa, pellon reunalla, kasvaa varttunutta–vanhaa tuoreen ja 
lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Ylispuustona on harvaa vanhaa männikköä. Kent-
täkerros on niukkaa, lähinnä metsäalvejuurta. Pohjakerroksessa seinäsammal on 
runsas. Lahopuuta on jonkin verran. Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luo-
kan II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). 

 
 

 
Kuva 27. Pitkämäen kaakkoisosan metsää. 
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Kuva 28. Kotirinteen lehdon sijainti ja rajaus. 

12  Kotirinteen lehto (kuvat 12, 28 ja 29) 

Järventaustan pohjoisrinteellä, Kotirinteen talon länsipuolella, kasvaa varttunutta 
tuoreen keskiravinteisen lehdon metsää. Puusto on kuusta, koivua ja haapaa. Li-
säksi tavataan nuorta vaahteraa, pihlajaa ja tuomea, sekä muutamia pähkinäpen-
saita. Kenttäkerroksessa on käenkaalia, oravanmarjaa, jänönsalaattia, mustakon-
nanmarjaa, sudenmarjaa, sini- ja valkovuokkoa, kevättähtimöä sekä metsäkurjen-
polvea. 

Keskiosassa kasvaa tervaleppää, kuusta ja koivua sekä pellon reunalla tuomitiheik-
köä ja pihlajaa. Länsiosassa on runsaasti tuulenkaatoja ja muuta lahopuustoa. 

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks Syrjänen ym. 
2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut luonto-
tyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 
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Kuva 29. Kotirinteen lehtoa. 

 

 

Kuva 30. Suontaan lehdon sijainti ja rajaus. 
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13  Suontaan lehto (kuvat 12, 30 ja 31) 

Suontaan talon pohjoispuolella kasvaa pellon reunalla varttuvaa–varttunutta ja 
paikoin vanhaa kuusivaltaista sekametsää. Koivua on paljon sekapuuna. Kasvilli-
suus on pääosin tuoretta keskiravinteista lehtoa, paikoin on myös kosteaa lehtoa. 
Kasvilajistoon kuuluvat mm. käenkaali, oravanmarja, sudenmarja, lehto-orvokki, 
lehtotähtimö, imikkä, sini- ja valkovuokko sekä lehtoleinikki. Kosteilla paikoilla ta-
vataan hiirenporrasta, mesiangervoa ja ranta-alpia. Pensaskerroksessa on näsiää, 
lehtokuusamaa, tuomea ja taikinamarjaa. Lahopuuta on paikoitellen.  

Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 
2016). Tuoreet keskiravinteiset lehdot on Etelä-Suomessa vaarantunut ja kosteat 
keskiravinteiset lehdot silmälläpidettävä luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). 

 

 
Kuva 31. Suontaan lehtoa. 

 

14  Koivumäen metsä (kuvat 12, 32 ja 33) 

Koivumäen talon pohjoispuolisen lehtomaisen kankaan puusto on varttunutta–
vanhaa kuusikkoa. Sekapuuna on mäntyä ja koivua sekä nuorta pihlajaa ja vaahte-
raa. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. mustikkaa, oravanmarjaa, käenkaalia ja kie-
loa. Alueella on paljon lahopuuta sekä tuoreita tuulenkaatoja ja kuollutta pysty-
puuta. Alueen metsä täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjänen 
ym. 2016). 
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Kuva 32. Koivumäen metsän sijainti ja rajaus. 

 

 
Kuva 33. Koivumäen metsää. 
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Kuva 34. Leppäaron metsän (15) ja Koskojan lehdon (16) sijainti ja rajaus. 

 

 

15  Leppäaron metsä (kuvat 12, 34 ja 35) 

Leppäaron metsäalueen puusto on varttunutta–vanhaa kuusikkoa sekä tervalep-
pää, koivua ja haapaa. Lehtomaisen kankaan kenttäkerroksessa on käenkaalia, 
oravanmarjaa, metsätähteä, metsämaitikkaa, metsäalvejuurta sekä mustikkaa ja 
puolukkaa. Luonnontilaisen kaltaisen puron varressa on korpikasvillisuutta; mm. 
hiirenporrasta, korpikaislaa, korpikastikkaa sekä ranta-alpia. Lahopuuta on paikoi-
tellen runsaasti. Alue täyttää METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit (ks. Syrjä-
nen ym. 2016). 
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Kuva 35. Leppäaron metsä. 

 

 

 
Kuiva 36. Koskojan lehtoa. 
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16  Koskojan lehto (kuvat 12, 34 ja 36) 

Koskojaan padottujen lammikoiden eteläpuolella purouoma on luonnontilaisen 
kaltainen. Uomaan laskee lännestä muutama luonnontilainen noro. Uoman reu-
noilla on paikoin hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa. Uoman ja norojen ympäris-
tössä puustona on varttuvaa–varttunutta kuusta, koivua ja haapaa sekä harmaa-
leppää ja tuomea. Alueella on myös joitain järeitä kuusia. Tuoreen keskiravintei-
sen lehdon lajistoon kuuluvat mm. lehtokuusama, näsiä, lehtoleinikki, imikkä, 
käenkaali, sini- ja valkovuokko, koiranvehnä ja kevätlinnunherne. Norojen varrella 
kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, lehtotähtimöä ja terttualpia. Kauem-
pana purosta kasvillisuus vaihettuu lehtomaiseksi kankaaksi. 

Alueella on paikoin lahopuustoa lähinnä norojen reunoilla. Alue täyttää METSO-
ohjelman luokan II kriteerit (ks. Syrjänen ym. 2016). Tuoreet keskiravinteiset leh-
dot on Etelä–Suomessa vaarantunut ja kosteat keskiravinteiset lehdot silmälläpi-
dettävä luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, b). Alueen norot ovat vesilain 2 luvun 11 
§:n mukaisia pienvesiä. 

 

Kohteet 17–20 kuuluvat myös Palojoen selvitysalueeseen ja ne on käsitelty alalu-
vussa 3.1 (kohteet 2–5). 

4  YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Vuoden 2017 täydennysselvityksessä todettiin yhteensä 22 vanhan metsän tai la-
hopuustoista kohdetta, jotka täyttävät METSO-ohjelman luokan I tai II kriteerit (ks. 
Syrjänen ym. 2016). Näistä valtaosa on purojen tai norojen lähiympäristössä sijait-
sevia lehtoja. Lehtomaisen kankaan metsiä on muutamia ja kuivahkon–kuivan 
kankaan metsiä vain yksi. 

Selvityksessä todettujen METSO-ohjelman kriteerit täyttävien alueiden ja uhan-
alaisten luontotyyppien säilyminen tulee huomioida maankäytössä ja sen suunnit-
telussa. Kohteet tulisi merkitä kaavoihin esimerkiksi luo-alueina ja merkintään tu-
lisi liittää kaavamääräys, joka kieltää luontoarvoja heikentävät toimenpiteet. 
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45. Kattilamäki 1000001412 
 
PERUSTIEDOT 
Mj-tyyppi  kivirakenteet–röykkiöt 
Ajoitus  ajoittamaton 
Rauhoitusluokka 2 
Lukumäärä  1 
Peruskartta  204303 Nurmijärvi 
Koordinaatit  6710063/3380660, z = 80 
Koordinaattiselite keskikoordinaatti 
Maastomerkintä ei 
Pinta-ala  3,2 x 2 m 
Rajaustarkkuus tarkka, mittaus röykkiöstä 
Etäisyystieto  Nurmijärven kirkosta 2,8 km pohjoiskoilliseen 
 
OMISTAJATIEDOT 
Alue/rekisterikylä Kattilamäki/Kirkonkylä 
Tila  543–402–42–27 Kattilamäki 
Lisätietoja  maanomistajaa ei tavattu 
 
ARKISTOTIEDOT 
Aikaisemmat tutkimukset Helena Ranta 2002 tarkastus 
ja löydöt  – 
 
INVENTOINTI 
Aika  Johanna Seppä 9.5.2006 
Löydöt  – 
Karttaotteet  204303 Nurmijärvi 1:20 000 
Kuvat  f 140668 
 
KOHDEKUVAUS 
 
Kiviröykkiö kalliolla Kattilamäellä Nurmijärven kirkonkylän pohjoispuolella. 
 
TUTKIMUSKERTOMUS 
Sijainti ja maasto 
 
Kiviröykkiö sijaitsee Nurmijärven kirkonkylän pohjoispuolella Kattilamäellä. Kattilamäki on saanut nimensä 
hiidenkirnuista mäen lounaisreunalla (merkitty peruskarttaan). Mäen lounaisreuna on jyrkin mutta hiidenkir-
nuille pääsee kiipeämään. Mäellä kasvaa metsää ja sen ympärillä on alavaa peltoa. Mäen luoteispuolelta 
virtaa Heinoja länteen kohti Kyläjokea. Kiviröykkiö on kalliopohjalla mäen lounaispäässä hiidenkirnuista noin 
40 metriä koilliseen ylärinteeseen. Röykkiö on soikion muotoinen, pituus 3,2 ja leveys 2,0 m. Röykkiö on 
kasattu suoraan kallion päälle halkaisijaltaan 20–30 cm kivistä. Röykkiön korkeus on noin 30 cm. 
 
Kohteen kuvaus 
 
Tutkimushistoria: Helena Ranta on tarkastanut paikan Pertti Liljan ilmoituksen perusteella. 
 
Tarkastus: Inventoinnissa todettiin, että röykkiö on säilynyt koskemattomana. Se on Nurmijärven röykkiöistä 
hautamaisin ja ilmeisesti myös koskemattomin. Suopellon röykkiöt on jo tutkittu ja monet muut, kuten esim. 
Järvelän röykkiöt vaikuttavat enemmän viljelyröykkiöiltä sijaintinsa ja olomuotonsa perusteella. Matkalla 
röykkiölle katseltiin myös läheisiä peltoja mutta mitään esihistoriallista ei näkynyt. Röykkiön päältä otettiin 
GPS-mittaus 6710053/3380662, joka poikkeaa hieman aiemmin ilmoitetusta, mutta paikantimen tarkkuus ei 
ollut kovin hyvä. Myös hiidenkirnuilta mitattiin sijainti 6710031/3380611. Kirnuja oli neljä isoja ja muutamia 
pienempiä. 
 
Luokitusehdotus 2 
 
Lähilöytöjä Hevoshaantie 
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