
Hattula Lepaa
Luontoarvojen selvitys, toukokuu 2022 



• Petäyksen asemakaavoituksen luontoselvitys Teppo Häyhä 2012 (kasvillisuus, linnusto, liito-orava, korennot) 
https://docplayer.fi/2455372-Liite-2-hattulan-kunta-petayksen-ranta-asemakaavan-muutos-ja-laajennus-osallistumis-ja-
arviointisuunnitelma-24-4-2012-tark-20-9.html

• Vanajaveden kunnostustarveselvityksen kohdealueiden luontoinventoinnit 2015 viitasammakko, pesimälinnusto, sudenkorennot. Ilpo 
Kekki & Timo Metsänen https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2014/01/Vanajavesi-2015-inventoinnit-LS-
Mets%C3%A4nen-LOPPUTARKASTETTU-161015.pdf

• Monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma – Vanajaveden laakso 2009 (selvityksessä rajattu mm.
perinnebiotooppeja) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45324

• Kynäjalava Vanajavedellä, Kari Järventausta 2019 
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kynajalava_Vanajavedella_nettiversio.pdf
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Kaava-aluetta koskevat selvitykset

PETAYKSEN AK

https://docplayer.fi/2455372-Liite-2-hattulan-kunta-petayksen-ranta-asemakaavan-muutos-ja-laajennus-osallistumis-ja-arviointisuunnitelma-24-4-2012-tark-20-9.html
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2014/01/Vanajavesi-2015-inventoinnit-LS-Mets%C3%A4nen-LOPPUTARKASTETTU-161015.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45324
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kynajalava_Vanajavedella_nettiversio.pdf


• Alueella on kaksi yksityismaan suojelualuetta (luontotyyppipäätöksiä):

• Vahopään lehmusalue 

• Mäenpään pähkinärinne 

• Kaava-alueen ulkopuolella siihen rajoittuen ovat Salopään 
lehmusmetsä ja Annalansuon lehmusalue

• Mervenselkä-Hattulanselkä on Suomen arvokas lintualue (FINIBA) 

• Vanajanselän pullonkaula on maakunnallisesti arvokas lintualue (MAALI)

• Kaava-alueella ei ole Natura-alueita, valtion maan 
luonnonsuojelualueita, kansainvälisesti arvokkaita lintualueita, 
luonnonsuojeluohjelmien kohteita, valtakunnallisesti arvokkaita 
geologisia muodostumia
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Suojelualueet ja muut arvoalueet



Luontodirektiivi liite IV uhanalainen CR silmälläpidettävä NT
hämeenkylmänkukka hakasuikerosammal huopakääpä
kirjopapurikko nuijaneulajäkälä keltaniittyperhonen
kirjoverkkoperhonen rosomieronsammal ketokultasiipi
korvayökkö salojäkälä ketoneilikka
pohjanlepakko uhanalainen EN ketonoidanlukko
täplälampikorento hämneekylmänkukka kiiltojuuriyökkönen
vesisiippa isovesirikko lahopiilojäärä
viherukonkorento kirjopapurikko marjakätkökääriäinen
viitasammakko metsälitukka niinijäärä

pikkusiipisammal raidankeuhkojäkälä
Erityisesti suojeltu rikkakukonkannus terhi
ahosilmäruoho ruskopikkumittari tummakirjosiipi
hämeenkylmänkukka viheryökkönen viitasammal
jalavanlahokärsäkäs uhanalainen VU vuotamittari
kirjopapurikko etelänhoikkaängelmä
nuijaneulajäkälä haapakiitäjä
salojäkälä härmäsilmäjäkälä

isovaskiyökkönen
Rauhoitettu jalavanlahokärsäkäs
hämeenkylmänkukka kynäjalava
kynäjalava läikkäsukkulakoi
masmalo pajumittari
valkolehdokki pihlajayökkönen

poppelikääröyökkönen
ruskoraanumittari
viherukonkorento
voijäkälä
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Arvokas lajisto (muut kuin linnut)

Lajitietokeskus laji.fi, tietopyyntö 5.5.2022



Lajit, pohjoisosa
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Lajit, keskiosa
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Lajit, eteläosa
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Selvitysten arvokkaat luontokohteet & 
Metsäkeskuksen metsälakikohteet

Metsäl. 10 §
pienveden välitön lähiympäristö

Metsäl. 10 §
pienveden välitön lähiympäristö

Metsäl. 10 §
suoelinympäristö

perinnebiotoopit

perinnebiotooppi

avoluhdat, lehdot



Vanajaveden kunnostustarveselvitys, 
arvokkaat lintualueet:

• 12 Tokeensuunlahti, itäpuolen 
venerannan seutu 

• 13 Tokeensuunlahti, Sahanlahti 

• 14 Tokeensuunlahti, itäinen pohjukka 

• 15 Tokeensuunlahti, Puisniemenkainalo 

• 16 Tokeensuunlahti, nimetön luoto 
Sikosaaresta luoteeseen

• 17 Tokeensuunlahti, Harjulantienkari

• 20 Mervenselkä, Vesunta

9

Linnuston kannalta arvokkaat 
alueet selvityksissä

https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-
content/uploads/2015/03/kunnostustarveselvitys
_ely-%E2%80%93-Kopio.pdf
liite 1 linnustoselvitykset

Häyhä 2012: Petäyksen asemakaavan 
luontoselvitys:
• Linnustollisesti arvokas alue

Kekki & Metsänen 2015 
valkoselkätikasta: ”rauhoitetut, 
lahopuustoa sisältävät alueet, 
muodostavat lajin esiintymisen 
ytimen niin Hämeenlinnan 
(Kalvolan), Hattulan kuin 
Valkeakoskenkin puolella”. 

https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2015/03/kunnostustarveselvitys_ely-%E2%80%93-Kopio.pdf


• Harjulan käärmekuusi

• Harjulan yhteenkasvaneet männyt

• Tafonisiirtolohkare

• Miekanhiontakivi

• Vainomänty
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Luonnonmuistomerkit

https://kartta.hameenlinna.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Lu
onnonmuistomerkit,*&LAYERS=Maastokartta



isosorsimo

jättipalsami
jättiputkiryhmä
kanadanpiisku
komealupiini
paimenmatara

peltopunka
piennarmatara

puistolemmikki

rikkanenätti

rikkapalsami
ruotsinraunioyrtti
rusoamerikanhorsma

tarhaomenapuu
terttuselja

vaalea-amerikanhorsma
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Vieraslajit

• Kaava-alueella esiintyy vieraslajeja, jotka ovat pääasiassa 
puutarhakarkulaisia. Isosorsimo on  Vanajavedessä yleisesti 
levinnyt rantojen laji.  



• Vaihtelevaa ympäristöä: pellot, talousmetsät, peltojen reunavyöhykkeet, rantojen lehtipuumetsät, 
rantakosteikot, asutuksen ympäristöt

• Linnusto metsien, viljelysmaiden, rantakosteikoiden ja kulttuuriympäristöjen lajeja

• Kaava-alue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella. 
Häme on jalojen lehtipuiden esiintymisaluetta. Alueelle tyypillisesti metsät ovat pääasiassa lehtomaisia 
kankaita tai lehtoja.

-> arvokkaiden luontotyyppien (luonnonsuojelulaki 29 §, metsälaki 10 §, uhanalaiset luontotyypit) ja 
lajiston esiintyminen on mahdollista

• Kaava-alueen metsät ovat talouskäytössä ja iältään melko nuoria. 

´ -> vähentää monimuotoisuutta

• Laajat pellot viljelykäytössä

-> vähentää monimuotoisuutta

• Kulttuurivaikutteisuus erityisesti kartanoiden ja tilakeskusten mailla ja ympäristössä

-> voi lisätä monimuotoisuutta (esim. perinnebiotoopit)

• Puustoisia ja luhtaisia rantoja

-> lisää monimuotoisuutta
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Luonnonympäristön tarkastelu



• Luontoselvitys laadittu vain Petäyksen asemakaava-alueelle, v. 2012

• Ranta-alueiden luontoarvoja on kartoitettu Vanajaveden kunnostustarveselvitykseen liittyen vuonna 2015

• Kaava-alueen luontoarvoja ei ole kattavasti kartoitettu, joten luontoselvityksiä tulee tehdä niillä alueilla, 
joille suunnitellaan muuttuvaa maankäyttöä

• Selvitystarpeita alueesta riippuen ovat: kasvillisuus ja luontotyypit, linnusto, luontodirektiivin liitteen 
IV lajit (lepakot, liito-orava, viitasammakot, korennot)
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Johtopäätökset


