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1.

JOHDANTO
Orimattilan keskustataajaman Tönnön kylän virkistysmetsään suunnitellaan noin 800 metriä
pitkää, Porvoonjoen rantaa myötäilevää ulkoilureittiä. Reitin suunnittelu kytkeytyy kiinteästi
Orimattilan ulkoilu- ja kuntoreittien kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä jatkossa
mahdollisuuteen yhdistää reitti Lintulan ulkoilureitistöön.
Tämä luontoselvitys on laadittu Orimattilan kaupungin toimeksiannosta. Luontoselvityksen
tarkoituksena on kartoittaa selvitysalueelta ulkoilureitin suunnittelussa huomioitavat luontoarvot.
Selvityksessä keskityttiin erityisesti Suomen erityisvastuulajeihin, EU:n luontodirektiivin liitteessä
IV (b) mainittuihin, uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin (Hyvärinen ym. 2019), rauhoitettuihin tai
muuten huomionarvoisiin putkilokasvilajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Kontula & Raunio
2018a, Kontula & Raunio 2018 b), luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuihin luontotyyppeihin,
metsälain 10 § tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 §
mukaisiin luontotyyppeihin sekä kohteiden luonnontilaisuuteen. Luontoselvityksen maastotöistä
ja raportoinnista vastasi FM biologi Laura Loponen Ramboll Finland Oy:sta. Selvitysalueen sijainti
ja ilmakuva on esitetty kuvissa 1-1 ja 1-2.

Kuva 1-1. Selvitysalueen sijainti. Suunniteltu ulkoilureitti merkitty karttaan ruskealla korostusvärillä.

2
TÖNNÖN ULKOILUREITIN LUONTOSELVITYS

Kuva 1-2. Ilmakuva selvitysalueesta (Maanmittauslaitoksen ilmakuva-aineisto 2021).

2.

LÄHTÖTIEDOT

2.1

Selvitysalueen kuvaus
Selvitysalue sijaitsee Päijät-Hämeessä Tönnön kylässä, Orimattilan keskustataajaman
eteläosassa. Selvitysalue on osa laajempaa ulkoilureitistön kehittämissuunnitelmaa välillä TönnöLintula, josta ensimmäisenä vaiheena toteutetaan tässä luontoselvityksessä käsitelty osuus
Tönnöstä Kaitilantielle. Suunniteltu ulkoilureittiosuus yhdistyy etelässä nykyiseen ulkoilureittiin ja
pohjoisessa Kaitilantien kevyenliikenteenväylään. Alueella on olemassa oleva polkuverkosto, jota
suunniteltu ulkoilureitti monin paikoin seuraa.
Ulkoilureitin suunnittelun tavoitteena on muodostaa yhtenäinen maastoon sopiva ulkoilureitti,
joka soveltuu ulkoiluun ja talvella myös hiihtoon. Reitin linjauksen tavoitteena on tuoda
Vääräkosken alueella Porvoonjokea esiin ja näkyville kulkijoille, ja tarjota reitin varrelta viihtyisiä
ja luontevia taukopaikkoja sekä luontoarvoja. Samalla reitti lisää alueen asukkaiden viihtyisyyttä
ja virkistysmahdollisuuksia.
Selvitysalueella
on
arvioitu
esiintyvän
kallionjyrkänteiden
alusmetsiä,
jotka
ovat
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja metsälain 10§:n tarkoittamia kohteita. Zonationpaikkatietoanalyysin perusteella selvitysalue on luontoarvoiltaan merkittävä. Alueella on korkea
metsän monimuotoisuus sekä lahopuupitoisuus. Lahopuustoiset kohteet lisäävät merkittävästi
selvitysalueen rantametsien ekologista arvoa.
Selvitysalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita taikka Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita. Vääräkosken kivikautinen asuinpaikka (560010053) sijaitsee noin 300
metrin päässä selvitysalueesta Porvoonjoen itäpuolella.
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2.2

Aikaisemmat selvitykset
Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämään avoimeen Laji.fi-tietokantaan ei ole tallennettu havaintoja
huomionarvioisista lajeista selvitysalueelta (rekisteripoiminta 31.5.2021). Selvitysalueelle on tehty
aikaisempia maastokäyntejä 7.8.2020 ja 26.8.2020 ulkoilureitin yleissuunnitelman laatimisen
yhteydessä (Ramboll 2020). Luontoselvityksen tausta-aineistona on käytetty Orimattilan
kaupungin metsäsuunnitelman metsäkuvioita sekä tietoa puustosta vuodelta 2019.

Kuva 2-1. Orimattilan kaupungin metsäsuunnitelman metsäkuviot sekä tietoa puustosta.

3.

MENETELMÄT
Maastokäynti selvitysalueelle tehtiin 17.6.2021. Maastokäynnin toteutti FM biologi Laura Loponen
Ramboll Finland Oy:sta. Alue kierrettiin jalkaisin havainnoiden alueen luonnon ominaispiirteitä ja
luontoarvoja sekä kohteen eri osa-alueiden luonnontilaisuutta. Erityistä huomiota kiinnitettiin
luontodirektiivin liitteissä IV (a) ja IV (b) ja lintudirektiivin liitteessä I mainittujen lajien ja niille
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soveliaan elinympäristön esiintymiseen, uhanalaisten tai rauhoitettujen lajien ja niille soveliaan
elinympäristön esiintymiseen sekä luonnonsuojelulain 29 §, metsälain 10§:n tai vesilain 2 luvun
11§:n mukaisia tai uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018a ja 2018b).
Havainnot tallennettiin Field Maps-sovellukseen.

4.

TULOKSET

4.1

Huomionarvoiset luontotyypit ja suojellut lajit
Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 4-1. Kuvassa 4-1
on esitetty, missä kyseisiä luontotyyppejä alueella esiintyy. Luontotyyppien uhanalaisuus
perustuu vuoden 2018 arviointiin (Kontula & Raunio 2018a ja 2018b). Uhanalaisuusarvioinnissa
käytetyssä luokituksessa on taustalla luonnontilaisen metsän kehitys.
Taulukko 4-1. Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit.

Luontotyyppi

Uhanalaisuusluokitus
(Etelä-Suomi)

Uhanalaisuusluokitus
(Koko Suomi)

Kostea runsasravinteinen
lehto
Tuore runsasravinteinen lehto

VU

VU

EN

EN

Lehtomainen kangas

VU

VU

Tuore kangas

VU

VU

EN = erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut.

Selvitysalueella esiintyy metsälain 10§:n mukaisesti erityisen tärkeäksi elinympäristöksi
tulkittavissa oleva kallionjyrkänteiden alusmetsä, joka on monimuotoisuuden kannalta merkittävä
kohde (Kuva 4-1, kuvio 1). Selvitysalueella esiintyy merkittäviä määriä vanhaa puustoa, joka on
paikoin yli 140-vuotiasta.
Selvitysalueella ei sijaitse vesilain 2. luvun 11 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia
suojeltavia luontotyyppejä tai erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Maastokäynnillä ei todettu
tiukasti suojeltujen, luontodirektiivin IV-liitteen taikka lintudirektiivin liitteen 1 lajien esiintymiä.

4.2

Kasvillisuuden ja luontotyyppien yleiskuvaus
Suunniteltu ulkoilureitti kulkee metsäisessä, ekologisesti arvokkaassa rantamaisemassa.
Joenvarren rantametsien rakenne on vaihteleva ja runsaslajinen. Lajisto koostuu
lehtokasvillisuudesta sekä kangasmetsälajistosta. Joen läheisyydessä on tuoreita lehtokuvioita ja
joen mutkasta erkanevan puronvarren notkossa kostea lehto. Joen mutkan jälkeen pohjoiseen
päin kuljettaessa kasvillisuus vaihettuu lehtomaisen kankaan kautta tuoreeksi kankaaksi.
Kyseisillä metsäkuvioilla kasvaa iäkästä sekametsää ja paikoin on runsaastikin luonnon
monimuotisuudelle tärkeää lahopuuta. Rantavyöhykkeellä kasvaa kosteassa ympäristössä
viihtyviä lajeja mm. ulpukkaa, luhtasaraa sekä ranta-alpia. Kalmonkallion päällä näköalapaikalla
kasvaa kilpikaarnaisia ikimäntyjä. Kalmonkallion lounaiskulmassa sijaitsevan jyrkänteen alla on
monimuotoinen, iäkästä haapaa ja kuusta kasvava metsäkuvio. Haitallisista vieraskasvilajeista
alueella esiintyy valkokarhunköynnöksiä (Convolvulus sepium) ja komealupiinia (Lupinus
polyphyllus).
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Kuva 4-1. Selvitysalueen karkea jako luontotyypeittäin. Numeroinnit viittaavat kuviokohtaisiin tarkempiin
kuvauksiin tekstissä.

6
TÖNNÖN ULKOILUREITIN LUONTOSELVITYS

Niitty- ja hakkuuaukeiden kasvillisuus:
Selvitysalueen eteläpuolen sekä Kaitilantielle johtavan niittyaukean kasvillisuus on avointa ja
ihmisvaikutus selkeästi havaittavissa. Osa eteläisestä selvitysalueen osasta on hoidettua puistoa
(Kuva 4-1, kuvio 2). Hakkuuaukealla kasvaa nuorta koivuvaltaista taimikkoa (Kuva 4-1,
kuvio 3). Lajisto on runsainta ja heinävaltaisinta selvitysalueen pohjoispuolella sijaitsevan
niittyaukean (Kuva 4-1, kuvio 10) polulla, jossa kasvaa nuorta pihlajaa ja pajua, niittyleinikkiä,
leskenlehteä, valkovuokkoa, metsäruusua, metsäkortetta sekä keltanoita. Aukeiden ja metsien
välisillä vaihettumisvyöhykkeillä esiintyy laikkuina tuoretta kangasta. Pohjoisella niittyaukealla on
myös haitallisiin vieraslajeihin kuuluvaa komealupiinia sekä kuvion etelärajalla vesirajan
läheisyydessä valkokarhunköynnöstä (Kuva 4-1).

Tuore runsasravinteinen lehto:
Selvitysalueen kaakkoiskulma (Kuva 4-1, kuvio 1) on hakkuuaukion ja puiston rajaamaa
Kalmonkallion lakialuetta kohti nousevaa jyrkkää rinnettä, jossa on hyvinkin iäkästä haapaa ja
kuusta kasvavaa sekametsää. Kenttäkerroksessa lehtikarikkeen joukossa kasvaa lehtojen
tyypillisiä lajeja; valkovuokkoa, sudenmarjaa, jänönsalaattia, nuokkuhelmikkää sekä sormisaraa.
Lehtipuiden tuntumassa kasvaa kultapiiskua, oravanmarjaa, kieloa sekä metsäkastikkaa.
Käenkaalia ja harvahkoa mustikkaa esiintyy pääsääntöisesti kuusten alla. Pensaskerros on
lehtomaisen runsas; lehtokuusamaa, taikinanmarjaa sekä lehtipuita, mm. pihlajaa. Pohjakerros
on aukkoinen ja sammalia esiintyy lähinnä puiden tyvillä ja irtokivillä.
Metsän rakenne jatkuu ominaispiirteiltään samankaltaisena tuoreena runsasravinteisena lehtona
kuviolla 6 ja 7 (Kuva 4-1). Kuvion 6 valtapuuna esiintyy varttunutta haapaa. Kuviolla on
runsaasti kolopuita. Kuviolla 7 kuusten hallitsemaa tuoretta lehtokasvillisuutta täydentää
pensaskerroksessa kasvavat tuomi sekä tammi.
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Kuva 4-2. Selvitysalueen eteläsosan tuoretta runsasravinteista lehtoa. Vasemmalla kuviolla 1 ja oikealla
kuviolla 7. Alla keskellä kuvion 7 vaihteleva puustoa ulkoilureitin suunnitellulla linjauksella (puunrungon
oranssi merkki).
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Kostea runsasravinteinen lehto:
Selvitysalueen lounaiskulma laskeutuu loivaa rinnettä tuoreelta runsasravinteiselta metsäkuviolta
melko luonnontilaiseen purouomaan (Kuva 4-1, kuvio 5). Puron yläjuoksu on ihmistoiminan
muokkaamaa hakkuuaukiota (Kuvio 3). Purouomassa kasvaa soreahiirenportaan yhtenäinen
kasvusto, sekä vakiintunut kosteudessa viihtyvä sammalpeite (Kuva 4-3). Muita
runsasravinteisille lehdoille tyypillisiä lajeja olivat rönsyleinikki, ojakellukka, koiranputki,
jänönsalaatti sekä mustakonnanmarja. Puron vaikutusalueella pensaskerroksen lajisto on hyvin
kehittynyttä. Lajistoon kuuluu lehtokuusamaa, terttuseljaa, taikinanmarjaa sekä harmaaleppää.

Kuva 4-3. Puron soreahiirenporraskasvustoa.

Lehtomainen kangasmetsä:
Selvitysalueen kasvilajisto muuttuu varpuvaltaisemmaksi ja varvusto korkeammaksi
selvitysalueen eteläosista lähemmäs jokitörmää kohti siirryttäessä (Kuva 4-1, kuvio 8). Puusto on
kuusivaltaista sekametsää, lahopuuta esiintyy runsaasti. Varttuneiden puiden joukossa esiintyy
nuorempia puustokuvioita. Pensaskerroksessa kasvaa eri-ikäisiä lehtipuita mm. koivua ja
harmaaleppää sekä vaateliaammista lehtopensaista lehtokuusamaa (Kuva 4-4).
Kenttäkerroksessa hallitsee mustikka, metsäkastikka, metsäimarre sekä kielo. Lehtolajeista
esiintyy runsaana valkovuokkoa sekä paikoitellen mustakonnanmarjaa. Pohjakerroksessa esiintyy
runsaasti lehtomaisten kankaiden tunnuslajeja, kuten metsäliekosammalta sekä mm.
metsäkerrossammalta. Maasto kohoaa kohti itää vaihettuen tuoreeksi kankaaksi selvitysalueen
rajalla. Lehtomaista kangasmetsää esiintyy pienialaisena myös puron varressa kuviolla 4.
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Kuva 4-4. Lehtomaisen kankaan tyypillistä kasvillisuutta selvitysalueen pohjoispuolella kuviolla 8.

Tuoreet kankaat:
Pohjoisosissa kasvava sekametsä on selvitysalueen eteläpuolta tasaikäisempää ja tiheämpää.
Valtapuuna on varttunut kuusi (Kuva 4-5). Selvitysalueen tuoreiden kankaiden yleisimmät lajit
ovat mustikka, puolukka ja käenkaali. Pohjakerrosta hallitsee metsäkerrossammaleen sekä
seinäsammaleen muodostama yhtenäinen sammalpeite. Tuoreiden kankaiden ja niittyaukeiden
vaihettumisvyöhykkeillä esiintyy nuorehkoja lehtipuukaistaleita, joissa kasvaa koivua, haapaa sekä
satunnaisesti pihlajaa ja harmaaleppää, paikoitellen hyvinkin tiheästi.
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Kuva 4-5. Tuoretta kangasta selvitysalueen pohjoispuolella.

Jokitörmä:
Jokitörmän kasvillisuus ilmentää pääsääntöisesti ylärinteidensä kasvillisuutta. Paikoitellen
rantatörmät ovat jyrkät. Vesirajan läheisyydessä kasvaa saroja ja korkeita heiniä mm.
koiranheinää ja lehtonurmikkaa. Joen mutkiin muodostuneilla kapea-alaisilla kosteilla vyöhykkeillä
kasvaa rentukkaa, ratamosarpiota, järvikortetta, rantamataraa sekä ranta-alpia (Kuva 4-6).
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Kuva 4-6. Jokitörmän näkymä etelän suuntaan.

4.3

Muut lajihavainnot
Selvityalueella esiintyy runsas neidonkorentopopulaatio (Kuva 4-7). Laji on tyypillinen virtaavien
vesistöjen laji. Laji on yleinen jokirannoilla lähes koko Suomessa.

Kuva 4-7. Neidonkorento (Calopteryx virgo).
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5.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Reitin ympäristössä esiintyviä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita ovat mm.
joentörmän lehdot, puronvarsilehdot, runsaslahopuustoiset varttuneiden metsien osat ja
jyrkänteen alusmetsä. Ulkoilureitin suunnittelussa sekä rakentamisessa on suositeltavaa pyrkiä
huomioimaan merkittävät luontoarvot sekä tukemaan niiden säilymistä. Erityisesti Etelä-Suomessa
erittäin uhanalaisilla tuoreilla runsasravinteisilla lehtokuviolla (kuviot 1, 6 ja 7) reitin
rakentamisratkaisuissa suositellaan suosimaan vain pienialaisesti ympäristöä muokkaavia
vaihtoehtoja.
Metsälaissa on lueteltu tärkeitä elinympäristöjä, jotka tulee metsän hakkuissa säästää ja huomioida
metsänhoidossa. Metsälain mukaisesti erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi tulkittavissa kohteissa
on metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita ja monet niistä ovat uhanalaisten
lajien esiintymisen kannalta tärkeitä. Metsälain mukaisesti erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi
tulkittavien kohteiden säästäminen ja huomioiminen mahdollisuuksien mukaan on siksi
selvitysalueen luontoarvojen huomioimisen ja alueen luonnon monimuotoisuuden säilymisen
kannalta suositeltavaa (kuviolla 1).
Mahdollisessa reitin toteuttamista varten tehtävässä puiden poistamisessa tulee huomioida
luontoarvot ja eroosioriski. Rantapenkereillä ja rinteillä on pyrittävä säästämään mahdollisimman
paljon puita rinteen eroosion ja mahdollisten puustovaurioiden välttämiseksi. Näkymien avaaminen
reitiltä jokimaisemaan on syytä tutkia tarkkaan erityisesti linjauksilta, joissa kuljetaan kohti jokea
tai ollaan sen lähellä. Selvitysalueelle sijoittuvat järeät (halkaisija rinnan korkeudelta mitattuna n.
40 cm tai enemmän) kuuset ja lehtipuut suositellaan säästettäväksi mahdollisuuksien mukaan
metsäalueen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Hyönteisille ja lahottajasienille tärkeää lahopuuta
suositellaan jätettäväksi alueella mahdollisimman paljon sekä kiinnittämään huomiota
lahopuujatkuvuuden varmistamiseksi reitin rakentamisen aikana. Puun poistojen yhteydessä on
suositeltavaa jättää 4-5 m korkeudesta katkaistuja puunrunkoja tekopökkelöiksi sekä säilyttämään
alueella olemassa oleva maalahopuu.
Alueella esiintyi kahta haitalliseksi luokiteltua vieraslajia, valkokarhunköynnöstä sekä
komealupiinia, joiden esiintymien kohdalla ulkoilureitin rakennustöitä toteutettaessa olisi hyvä
ehkäistä lajien leviäminen uusille alueille esim. siirrettävien maa-ainesten mukana kulkeutuvan
siemenpankin tai juurenkappaleiden kautta.
Maastokäynnillä ei havaittu luontodirektiivin liitteissä IV (a) ja IV (b) ja lintudirektiivin liitteessä I
mainittuja lajeja eikä luonnonsuojelulaissa tai vesilaissa mainittujen tai muiden uhanalaisten
luontotyyppien esiintymiä. Myöskään tietokantahauista ei löytynyt merkintöjä huomionarvoisten
lajien esiintymisestä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
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