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Tähän artikkeliin on koottu Tuuloksen aiemman 
kunnan alueen luontokohteita, kaikkiaan reilut 
50 kpl. Lopussa on varsin kattavat luettelot tie-
dossa olevista luontotyypeistä ja tekstissä on 
esitelty merkittävimmät kohteet. 

Antti Sipilä tarjosi mahdollisuutta artikke-
lin kirjoittamiseen Tuuloksen luontokohteista. 
Artikkeli pohjautuu paljolti olemassa olevaan 
kirjallisuuteen, erityisesti laadittuihin kaavojen 
luontoselvityksiin ja ympäristöhallinnon tie-
tokantoihin. Toki olen itsekin Tuuloksessa ret-

keillyt, ja mieheltäni Karri Jutilalta olen saanut 
alueen eläinhavaintoja. Artikkeliluonnosta ovat 
kommentoineet Jukka Airola, Jouko Astor, Tep-
po Häyhä, Karri Jutila, Soile Kunnas, Ari Leh-
tinen ja Suvi Mäkelä, josta erityiskiitos heille 
sekä Antti Sipilälle, jonka ansiosta julkaisu on 
saatu tehtyä.

Yksityismailla pääosin sijoittuvilla kohteilla 
retkeilijän tulee noudattaa hyviä tapoja ja joka-
miehenoikeuksia ja -velvollisuuksia.

Esipuhe

Kuva: Antti Sipilä

Kitaruven kalliot näkyvät vehmaassa maisemassa Suolijärven takana.
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Tiivistelmä
Tuulos kuuluu Hämeen lehtokeskuksen alu-
eeseen, mikä näkyy metsien rehevyytenä sekä 
toistaiseksi viiden luonnonsuojelulain mukai-
sen metsälehmusjalopuumetsän perustamisena. 
Vaikka Tuuloksen entiseen kuntaan on sijoittu-
nut vain yksi Natura-alue ja kaksi yksityismai-
den luonnonsuojelualuetta, nykyisen Hämeen-
linnan kaupunginosan luontoarvot ovat samaa 
luokkaa lähikaupunginosien kanssa. Tuuloksen 
merkittävimpiä luontokokonaisuuksia on Sai-
rialan–Syrjäntaan kulttuurimaisemaan kuuluva 
Suolijärven jylhä metsäinen itäranta komeine 
kalliojyrkänteine ja sitä pehmentävä Multasil-
lan maakunnallisesti arvokas perinnemaise-
ma. Länsiranta on pääosin vehmasta viljely- ja 
kylämaisemaa. Arvokkaiden kallioiden ketju 
jatkuu luoteeseen Kyläkallion, Laurinkallion, 
Tapiolankallion ja Hiisivuoren kautta. Toinen 
tärkeä luontokokonaisuus ulottuu Poutunsuolta 
Poutunharjua aina Pannujärvelle ja Syrjäntaan 
harjuille asti. Tällä alueelle sijoittuu hämeen-

kylmänkukan ja kangasvuokon ja näiden ris-
teymän suojelemiseksi perustettu suojelualue, 
joka on kuivaa harjukangasta. Sama harjujakso 
jatkuu edelleen Lammin puolelle. Tuuloksen 
eteläosassa on myös harjualueita. Tuuloksen 
suot on pitkälti ojitettu, ja Poutunsuon ohel-
la jäljellä on enää joitain rantaluhtia ja korpia. 
Tuuloksen keskiosan hiesu-, hieta- ja savimailla 
luonteenomaisia ovat mutkittelevasti maastoon 
porautuneet, lehtojen luonnehtimat purolaak-
sot. Tuuloslammit ja Suolijärven eteläosa ovat 
lintuvetenä maakunnallisesti arvokkaita. Tuu-
loksessa on 40 yli kahden hehtaarin järveä tai 
lampea ja rantaviivaa noin 140 km. Tuuloksen 
vedet päätyvät Hauhon reitin kautta Kokemä-
enjoen vesistöön. Merkittävimpiä järviä ovat 
Teuronjärvi, Suolijärvi, Pannujärvi, Lehee ja 
Pyhäjärvi. Reilut 50 luontokohdetta esitellään 
tässä artikkelissa. Tuuloksen flooraan kuuluu 
neljä uhanalaista putkilokasvilajia ja faunaan 
viisi uhanalaista lintulajia.

Kuva: Antti Sipilä

Keväistä Suolijärven pohjoisosaa.
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Abstract
The previous municipality of Tuulos belongs to 
the herb-rich deciduous forest region of Häme, 
which is shown in the lush forests and in the 
establishment of five lime tree (Tilia cordata) 
dominated sites based on nature conservation 
law so far. Even though there is only one Natura 
2000 area and two nature reserves in the previ-
ous municipality of Tuulos, the natural values 
of this district of Hämeenlinna are at the same 
level as the ones of other town districts. One of 
the most significant nature entities is the wild 
forested eastern shore of Lake Suolijärvi with 
magnificent cliffs softened with the region-
ally valuable traditional agricultural biotope of 
Multasilta. The western shore is mainly fruitful 
agricultural and village landscape. The chain of 
valuable rocky cliffs continues to the Northwest 
through Kyläkallio, Laurinkallio, Tapiolankal-
lio and Hiisivuori. Another important nature 
entity reaches from Bog Poutunsuo and eskers 
of Poutunharju even to Lake Pannujärvi and the 
eskers of Syrjäntaka. In this area is located a 

nature reserve established to conserve pasque-
flowers (Pulsatilla patens, P. vernalis and their 
hybrid). The same chain of eskers continues 
further to Lammi. There are some eskers also 
in the southern part of Tuulos. The peat lands 
of Tuulos have been mostly ditched, and in ad-
dition to Bog Poutunsuo there are only some 
shore mires and forested peat lands left. On the 
fine-grained soils, in the middle part of Tuulos 
typical are meandering brooks characterized 
with herb-rich forests. Lakes Tuuloslammit and 
Suolijärvi are provincially valuable waterfowl 
habitats. In Tuulos there are approximately 40 
over two hectares sized lakes and ponds and the 
shoreline is 140 km. The waters of Tuulos end 
up through Hauho course to the watercourse of 
River Kokemäenjoki. The most significant lakes 
are Teuronjärvi, Suolijärvi, Pannujärvi, Lehee 
and Pyhäjärvi. Approximately 50 nature sites 
are presented in this article. The flora of Tuulos 
includes four threatened vascular plant species 
and the fauna five threatened bird species.

Näkymä Tuuloksen Laurinkalliolta Pyhäjärvelle.

Kuva: Heli Jutila
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Kallio- ja maaperä

Suonigneissi ja granodioriitti ovat Tuuloksen ta-
vanomaisimmat kivilajit. Siellä täällä on emäk-
sisten, jopa ultraemäksisten kivilajien esiinty-
miä. Merkittävimpiin näistä kuuluvat Oksjärven 
etelärannan peridotiittiesiintymä, Teuronjärven 
välittömään läheisyyteen sijoittuvat gabro- ja 
amfiboliittivyöhykkeet sekä Jänisjärveltä Jylis-
järvelle ulottuva amfiboliittivyöhyke. Rehevän 
kasvillisuuden alueet eivät sijoitu tarkkaan sa-
moille alueille kuin emäksisten kivilajien esiin-
tymät.

Maalajeista moreeni on kattavin. Turvemaita 
on vain 10 % Tuuloksen pinta-alasta. Lajittunei-
ta maalajeja tavataan varsinkin Poutunlammilta 
Pannujärvelle ulottuvalla ja siitä edelleen Lahti-
Tampere –tien suuntaan jatkuvalla harjujaksol-
la. Suolijärven pohjoiskolkasta Oksjärven tasal-
le jatkuva saviesiintymä on Tuuloksen laajin.

Suojeluohjelma- 
alueita niukasti

Harjujen-, vanhojen metsien, soiden- ja ranto-
jensuojeluohjelmiin Tuuloksesta ei ole nimet-
ty yhtään kohdetta. Myöskään lehtojensuoje-
luohjelmaa tehtäessä Tuuloksesta ei löytynyt 
valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Natura-
ohjelman täydennyskierroksella sentään saatiin 
Tuulokseen yksi kohde: Hevospierettämänmäki 
kylmänkukan (Pulsatilla patens), kangasvuo-
kon (P. vernalis) ja niiden risteymän esiintymi-
en suojaamiseksi.

Lehtojen vehreyttä

Tuulos kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeeseen ja Etelä-Hämeen luonnontie-
teelliseen eliömaakuntaan. Metsäkasvillisuu-
dessa vallitsevatkin tuoreen ja lehtomaisen kan-
kaan metsätyypit sekä lehdot.

Lehtojensuojeluohjelman yhteydessä vuonna 
1981 Tuuloksen pohjoisosassa arvioitiin maa-
kunnallisesti arvokkaaksi Vitajärven lehto (3,5 
ha). Sama Vitajärven ja Oksjärven väliselle 
kannakselle ja Vitajärven talon itäpuolelle si-
joittuva kohde suojeltiin 69 runkomaisen met-
sälehmuksen (Tilia cordata) muodostamana 
jalopuumetsänä (1,7 ha) vuonna 2003. Kuivan 
nuokkuhelmikkä–kevätlinnunherne-tyypin 

(Melica nutans – Lathyrus vernus MeLaT) leh-
don edustavaan lajistoon kuuluvat mm. kullero 
(Trollius europaeus), soikkokaksikko (Listera 
ovata), valkolehdokki (Platanthera bifolia) ja 
idänkeulankärki (Oxytropis campestris). Käen-
kaali–mesiangervo- (Oxalis acetosella–Filipen-
dula ulmaria OFiT) ja imikkä–lehto-orvokki-
tyypin (Pulmonaria obscura–Viola mirabilis 
PuViT) lehdoista mainittakoon nimilajien ohella 
korpiorvokki (Viola epipsila), suokeltto (Crepis 
paludosa), lehtopähkämö (Stachus sylvatica) ja 
mustakonnanmarja (Actaea spicata).

Oksjärven eteläosan itärannalla, Hutkonsaarta 
vastapäätä sijaitsee pieni avokallio aluslehtoi-
neen. Harjulehdon lajistoa edustavat mäkileh-
toluste (Brachypodium pinnatum), metsämaa-

Yleistä

Luontoa tyypeittäin ja kohteittain

Imikkä (Pulmonaria obscura) kuuluu lehtojen kevät-
aspektin lajistoon. 

Kuva: Karri Jutila
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rianheinä (Hierochloe australis) ja häränsilmä 
(Hypochoeris maculata), ja tuoreen lehdon la-
jistosta tavataan haisukurjenpolvi (Geranium 
robertianum), lehtoimikkä ja lehto-orvokki. 
Tuuloksen rantaosayleiskaavatyön yhteydessä 
kalliopinnoilla tavattiin uhanalaista kalliokeuh-
kojäkälää (Lobaria scrobiculata). Myös raidan-
keuhkojäkälää (L. pulmonaria) kasvoi kalliopin-
noilla. Haapojen (Populus tremula) runkolajisto 
oli myös monipuolista: samettikesijäkälä (Lep-
togium saturnium), jauherustojäkälä (Ramalina 
pollinaria), haapahiippasammal (Orthotrichum 
obtusifolium) ja oravisammal (Leucodon sciu-
roides). Vanhalta raidalta (Salix caprea) löytyi 
raidankääpää (Phellinus conchatus) ja kuol-
leelta haavalta ketunkääpää (Inocutis rheades) 
(Häyhä & Kouvo 2001). Kallionaluslehto on 
maakunnallisesti arvokas, vaikkei sitä vielä leh-
tojensuojeluohjelman inventointiin osattukaan 
ottaa.

Kurkijoen laskukohdassa Teuronjärven ete-

lärannan rinteellä on tuore lehto, jonka lajis-
toon kuuluvat mm. kaiheorvokki (Viola selkir-
kii), lehtoimikkä, näsiä (Daphne mezereum) ja 
mustakonnanmarja. Haavan runkojen epifyy-
tikasvillisuuteen kuuluvat samettikesijäkälä, 
haapasuomusammal (Radula complanata) ja 
haapahiippasammal. Harmohaprakääpä (Postia 
tephroleuca) tavattiin kuuselta (Picea abies). 
Joen rantakivikossa kasvoi runsaana myös kos-
kikoukkusammal (Dichelyma falcatum) (Häyhä 
& Kouvo 2001). 

Takaseen laskevan Sassinojan suulla on luon-
nontilaisen kaltainen puronvarsilehto, jonka la-
jistoon kuuluvat mm. kaiheorvokki ja lehtopal-
sami (Impatiens noli-tangere). Lähistön rantaki-
villä kasvaa suvantonäkinsammalta (Fontinalis 
dichelymoides) (Häyhä & Kouvo 2001).

Kanalanharju rinteillä on pähkinäpensasleh-
toa (Corylus avellana), joka saattaa tulla rau-
hoitetuksi luonnonsuojelulain luontotyyppinä 
tulevaisuudessa. 

Maakuntakaavassa Suvimäen alue on merkit-
ty maiseman- ja kasvistonsuojelualueeksi. Häy-
hän mukaan (28.9.2001) alueella oli lehtomais-
ta kasvillisuutta ja lehmuksia, mutta puuston ja 
lehtokasvillisuuden puolesta alue ei ollut miten-
kään erityisen edustava. 

Harjuja

Tokihan Tuuloksessa on useita merkittäviä 
ja näyttäviä harjuja. Tämä voitiin todeta jo 
1980-luvulla, jolloin valtakunnallisen harjutut-
kimuksen tuloksia julkaistiin Kanta-Hämeen 
sora- ja hiekkavarojen käyttöselvityksen seu-
dullisena maisemaselvityksenä (Kanta-Hämeen 
seutukaavaliitto 1989). 

Valtakunnallisesti arvokkaan Poutunkankaan 
laaja jäätikköjokimuodostuma on pinnaltaan 
epätasaista kuoppa–kumpumaastoa (kames-
maastoa). Orisäärenharjun Poutunlammin poh-
joisrinne on edustavaa puolilehtoa, jossa viihtyy 
myös harvinainen harjusormisara (Carex pal-
lens). Kellarisupat on harjukuoppa–kumpualue, 

Kuva: Heli Jutila

Tuoreen lehdon kenttäkerrosta. Kuvassa mm. soik-
kokaksikko (Listera ovata), metsäkorte (Equisetum 
sylvaticum) ja -imarre (Gymnocarpium dryopteris).
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jossa selänteet yhtyvät harjuverkkomaiseksi 
muodostumaksi. Alueen kaakkoisosassa on del-
tamaiseksi laajentunut Hevospierettämänmäen 
selänne. Hämeenkylmänkukan, kangasvuokon 
ja näiden risteymän lisäksi alueella kasvavat 
mm. valkolehdokki, häränsilmä, kissankäpä-
lä (Antennaria dioica) ja keltalieko (Diphasi-
astrum complanatum). Alue on yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialu-
etta (Kanta-Hämeen seutukaavaliitto 1989).

Kylmänsupanharjut–Kuivaharju on valtakun-
nallisessa harjututkimuksessa arvioitu maakun-
nallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Pannujärven-
tien ja valtatie 10:n väliselle alueelle sijoittuvan 
Kuivaharjun jyrkällä etelärinteellä on monin 
paikoin puolilehtoa (MeLaT). Soiden välisessä 
tuoreen käenkaali–oravanmarjatyypin (Maiant-
hemum bifolium OMaT) lehdon notkelmassa ja 
harjun etelärinteellä kasvaa yli 60 runkomaista 
metsälehmusta, joista valtaosa on suuria ja jä-
reitä. Muutoinkin puusto on kookasta ja iäkästä. 

Kilpikaarnaisia mäntyjä (Pinus sylvestris), la-
hoja pystypuita ja maapuita tavataan. Muutamia 
järeitä haapoja löytyy alueelta ja Kuivaharjulla 
viihtyykin liito-orava (Pteromys volans). Jalo-
puumetsän edustavaa lajistoon kuuluvat mm. 
lehtokuusama (Lonicera xylosteum), imikkä, 
kevätlinnunherne, lehto-orvokki, lehtomatara 
(Galium triflorum), metsäruusu (Rosa maja-
lis), mustakonnanmarja, sinivuokko (Hepatica 
nobilis) ja yövilkka (Goodyera repens). Etelään 
antavalla harjulla kasvaa myös mm. visakoivua 
(Betula pendula var. carelica) sekä sarja- ja 
keltatalvikkia (Chimaphila umbellata, Pyrola 
chlorantha). Alueen linnustosta mainittakoon 
rautiainen (Prunella modularis), käenpiika 
(Jynx torquilla), tiltaltti (Phylloscopus collybi-
ta), peukaloinen (Troglodytes troglodytes), pik-
kulepinkäinen (Lanius collurio) ja puukiipijä 
(Certhia familiaris). Lehto jatkuu Kuivalammin 
läpi virtaavan puron varressa, minne myös liito-
orava ulottaa reviirinsä (Kanta-Hämeen seutu-

Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus) ja harjusormisara (Carex pallens) kuuluvat Tuuloksen harjujen 
lajistoon. Tunturikurjenhernettä tavataan myös teiden pientareilla.

Kuva: Karri Jutila Kuva: Karri Jutila
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kaavaliitto 1989).
Harju jatkuu valtatie 10:n eteläpuolelle kul-

kien Kalaton-lammen etelä- ja Lukkoinsuon 
pohjoispuolitse koilliseen Kylmänsuonharjulle. 
Alueen kasvilajistoon kuuluvat kylmänkukka, 
kangasvuokko ja niiden risteymä sekä tunturi-
kurjenherne (Astragalus alpinus), häränsilmä, 
kangaskorte (Equisetum hyemale), sinivuokko 
ja keltatalvikki. Pohjoisen soranottoalueella pe-
sii törmäpääsky-yhdyskunta (Riparia riparia) 
(Kanta-Hämeen seutukaavaliitto 1989).

Suurimäki–Palomäki (160 m mpy) on osa 
kaakko–luodesuuntaista, Hämeenkosken–Hä-
meenkankaan saumamuodostumajaksoa, jos-
sa korkeusero on parhaimmillaan 50 metriä. 
Samaan harjujaksoon kuuluu symmetrinen, 
Lammin puolelle sijoittuva, Kellotapuli, jonka 
tuntumassa on hämeenkylmänkukan sekä sen ja 
kangasvuokon risteymäkasvustoja. Muuta huo-
mionarvoista kasvilajistoa ovat häränsilmä, sini-
vuokko, käenkaali, kevätlinnunherne, mäkileh-
toluste, kangaskorte, yövilkka ja valkolehdokki. 
Tämän valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitel-
lun kohteen geomorfologiset ja maisemalliset 
arvot ovat huomattavat ja kohde on myös ve-
denhankinta-, opetus- ja tutkimuskohde.

Paapelinmaan toiseen Salpauselkään kuulu-
va, deltamaiseksi levenevä, maakunnallisesti 
merkittävä harju sijoittuu Jylisjärven itärannal-
le. Harjun lajistoon kuuluvat mm. häränsilmä, 
hietaorvokki (Viola rupestris), mäkilehtoluste, 
kanervisara (Carex ericetorum), kevätlinnun-
herne ja sinivuokko. Itä–kaakkoisosassa olevan 
lähteen luona on lehtokorpea, jossa kasvavat 
mm. lehto-orvokki, maariankämmekkä (Dacty-
lorhiza maculata) ja pohjanpunaherukka (Ribes 
spicatum). Jylisjärven pohjoispuolelle sijoittuu 
deltamainen Tapulimäen selänne ja harjanne-
mainen Lautamäki (160,7 m). Alueen itäosas-
sa on lähde (Kanta-Hämeen seutukaavaliitto 
1989).

Paikallisesti arvokas Sahapukinmäen sanduu-
ridelttamaasto on kylmänkukan ja kangasvuo-
kon risteymän sekä kangasvuokon esiintymis-
aluetta. Kasvistoon kuuluvat mm. häränsilmä, 
kangaskorte ja keltalieko (Kanta-Hämeen seu-

tukaavaliitto 1989). 
Syrjänmäki Suolijärven kupeessa on pai-

kallisesti arvokas mustikkatyypin (Vaccinium 
myrtillus MT) sekametsäinen harju, jonka kas-
vistoon kuuluvat mm. sinivuokko, kevätlinnun-
herne, mustakonnanmarja, keltaängelmä (Tha-
lictrum flavum), taikinamarja (Ribes alpinum), 
pohjanpunaherukka ja metsäruusu. Linnustosta 
mainittakoon tiltaltti (Kanta-Hämeen seutukaa-
valiitto 1989).

Sairialan ja Juttilan kulttuurimaisemaan si-
joittuva Tyrsämönharju on Hämeenkosken–
Tampereen saumavyöhykkeen sivujaksoa, ja 
se on arvioitu paikallisesti arvokkaaksi. Alueen 
lajistoon ovat kuuluneet mm. kangasvuokko ja 
kylmänkukan ja kangasvuokon risteymä (Kan-
ta-Hämeen seutukaavaliitto 1989).

Luonnontilaisia soita on  
enää vähän jäljellä 

Geologian tutkimuskeskus teki vuonna 1989 
valtakunnan turvevarojen kokonaisinventoin-
tiin ja maaperäkartoitukseen liittyviä tutkimuk-
sia Tuuloksen kunnan alueella. Tutkimuksessa 
olivat mukana Tuuloksen kaikki yli 20 hehtaa-
rin kokoiset suot ja viisi pienialaisempaa suota 
eli yhteensä 24 kohdetta. Kaikkiaan Tuulokses-
sa tutkittiin 964 ha suota eli 5,8 % maa-alasta. 
Pääosa soista oli ojitettu tai muutoin luonnon-
tilaltaan muutettu. Mielenkiintoisia havaintoja 
olivat mm. Jänisjoenkorven liejusta löytyneet 
lukuisat vesipähkinät (Trapa natans).

Pääosin Hauhon, mutta myös osin Tuuloksen 
puolelle ulottuva Poutunsuo (27 ha) on paikalli-
sesti arvokas, luonnontilainen suokokonaisuus, 
josta on kirjoitettu aiemmin Tuuloksen Joulus-
sakin (Jutila & Jutila 2005: 50-52). Poutunsuon 
pinnan korkeus merenpinnasta on 126-128 m, ja 
pinta viettää lounaaseen. Suo rajoittuu pohjoises-
sa moreenimaastoon, lännessä ja etelässä sora- ja 
hiekkaharjuun ja muualla hiekkamaastoon. Pou-
tunsuon yleisimmät suotyypit ovat keskiosassa 
keidasräme ja silmäkeneva. Pohjoisosan reu-
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na-alueet ovat ruohoista saranevaa ja ruoho- ja 
heinäkorpea. Eteläosan reunat ovat nevakorpea. 
Poutunsuon turpeista on rahkavaltaisia 82 % ja 
saravaltaisia 18 %. Suurin turpeen paksuus on 
9,6 m (Mäkilä & Grundström 1992).

Poutunsuon kasvilajistoon kuuluvat mm. 
suovalkku (Hammarbya paludosa), pitkäleh-
tikihokki (Drosera longifolia) ja juurtosara 
(Carex chordorrhiza). Poutunsuon tuntuman 
linnustoon kuuluvat mm. kurki (Grus grus), 
kalasääksi (Pandion haliaëtus) ja laulujoutsen 
(Cygnus cygnus). Hauhon rajan tuntumasta, 
Orisäärenharjun eteläpuolelta löytyy muutamia 
metsälehmuksia (Tilia cordata). Myös Pannu-
järven länsipuolisen, osin umpeenkasvaneen 
Veitsijärven keskiravinteisella rantaluhdalla 
kasvoi suovalkkua. Poutunsuon pohjoispuolella 
sijaitsevalla ojitetulla Soidinsuolla on säilynyt 
noin kymmenen runkomaisen puun muodosta-
ma tervalepikko. 

Onkijärvi rantasoineen on merkitty Hämeen 
maakuntakaavaan maakunnallisesti arvokkaana 
kohteena. Karpalosuon lisäksi alueella on mer-
kitystä vesilintujen mm. laulujoutsenten lisään-
tymis- ja levähdyspaikkana. 

Pannujärven länsipuolelle sijoittuvan keski- ja 
eteläosistaan ojitetun Lakeissuon pohjoisosassa 
on säästynyt tupasvillarämettä. Tätä pääosin 
rahka- ja saraturvetta sisältävää suota ei uhanne 
turpeen laadun vuoksi turpeenotto, joka on uh-
kana joillekin Tuuloksen soista.

Oksjärven länsirannalla sijaitseva Löytyn-
lahden ruohokorpi on esimerkki korvesta, joita 
varsinkin aiemmin on ollut runsaasti Tuulokses-
sa. Esimerkiksi Alisen Kiuasjärven tulopuron 
suulla oleva luhtainen tervaleppäkorpi on luon-
nonsuojelullisesti tärkeä, koska siellä kasvaa 
kantokorvasammalta (Jungermannia leiantha) 
(Häyhä & Kouvo 2001).

Kastanajärven itäpään suo, keskiravinteinen 
nevaräme on arvokas rantasuo, jonka lajistoon 
kuuluvat mm. villapääluikka (Trichophorum 
alpinum), raate (Menyanthes trifoliata) ja he-
tesirppisammal. Suo vaihettuu metsän puolelta 
mustikkakorveksi. Kastanajärven laskupuro le-
venee tien alajuoksun puolella luhtaiseksi ne-
vaksi, jonka edustavuudesta kertovat vaateliaat 
lettolajit kuten lettolierosammal (Scorpidium 
scorpioides) ja lettokilpisammal (Clinclidium 
stygium). Puron noin 700 m pitkä osuus on luo-
kiteltavissa maakunnallisesti arvokkaaksi pien-
vedeksi (Häyhä & Kouvo 2001).

Tuuloslammit  
lintuvesien aatelia

Tuuloslammit ja osa Pyhäjärven rannoista kuu-
luu linnustollisesti arvokkaaseen FINIBA-alu-
eeseen, Tuuloksen lintujärvet. Tuuloslammilta 
tapaa nokikanan (Fulica atra), telkän (Bucepha-

Vasen kuva Poutunsuon luoteispuolen harjulta ja oikea suon pohjoispäästä.

Kuva: Karri Jutila Kuva: Antti Sipilä
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la clangula), tavin (Anas crecca), haapanan (A. 
penelope) ja sinisorsan (A. platyrhynchos) sekä 
kaulushaikaran (Botaurus stellaris), jänkäkur-
pan (Lymnocryptes minimus), luhtahuitin (Por-
zana porzana) ja joinakin vuosina luhtakanakin 
(Rallus aquaticus). Petolintulajistoon kuuluvat 
mm. sarvi-, suo-, varpus- ja lehtopöllö (Asio 
otus, A. flammeus, Glaucidium passerinum, 
Strix aluco) sekä ruskosuohaukka (Circus ae-
ruginosus) ja nuolihaukka (Falco subbuteo). 
Aikanaan siellä viihtyi myös naurulokkikolonia 
(Larus ridibundus). Elinvoimainen piisamikan-
ta on kuulunut lampien eliöstöön.

Tuuloslampien valuma-alue on peräti 22 000 
ha ja peltovaltainen (n. 30%) lähivaluma-alue 
630 hehtaaria. Veden laskennallinen viipymä 
lammissa jää vain muutamaan vuorokauteen. 
Kokonaisfosforipitoisuudet ovat mesotrofista 
luokkaa (17-30 μg/l) ja vain vähän Suolijärven 
pitoisuuksia korkeammat. Matalissa lammissa 
valaistu kerros ulottuu pohjaan ja kasvillisuus 
antaa lammista rehevämmän kuvan kuin vesi-
kemia. Toivanniemen kartanossa kesää 1899 
viettänyt FL Gustaf Munsterhjelm julkaisi lam-
mista selvityksen (Munsterhjelm 1914), johon 
Mäkelä ja Huitu (2001) ovat verranneet kesän 
1997 kasvillisuustutkimuksen tuloksia. 

Tuuloslamppien ruovikoiden tyyyppilaje-
ja ovat ruoko- ja rytikerttunen (Acrocephalus 
schoenobaenus, A. scirpaceus) ja nykyisin jo 
lähes vuosittain tavattava harvinaisempi tulos-
kaslaji rastaskerttunen (Acrocephalus arun-
dinaceus).

Kasvillisuutensa perusteella sekä Ylinen että 
Alinen Tuuloslammi kuuluvat osmankäämi–
sarpiotyypin (Typha–Alisma plantago-aquati-
ca) järviin. Ylisen Tuuloslammin pinta-alasta 
noin 80% on yhtenäisten ilmaversoisten ja kel-
luslehtisten kasvustojen peittämää. Järvikorte 
(Equisetum fluviatile) on edelleenkin valtala-
ji, vaikkakin vähentyneenä. Myös järvikaislan 
(Schoenoplectus lacustris) määrä on vähentynyt 
ja leveäosmankäämi (T. latifolia) on kivunnut 
toiseksi laaja-alaisimmaksi lajiksi. Järviruoko 
(Phragmites australis) esiintyy runsaana niin 
ikään. Ylisellä Tuuloslammilla tavataan kolme 

eutrofian (runsasravinteisuuden) indikaattoria: 
1900-luvun tulokkaat kilpukka (Hydrocharis 
morsus-ranae), tylppälehtivita (Potamogeton 
obtusifolius) ja haarapalpakko (Sparganium 
erectum). Runsas–keskiravinteisuutta ilmen-
tävät seitsemän lajia: jokileinikki (Ranunculus 
lingua), pikkulimaska (Lemna minor), pys-
tykeiholehti, vesirutto (Elodea canadensis), 
rantapalpakko (S. emersum) sekä leveä- ja ka-
peaosmankäämi (T. angustifolia). Vähäravintei-
suuden ilmentäjiä lammessa ei ole (Mäkelä & 

Huitu 2001). 
Tuuloslammien läpi mutkitteleva, Suolijär-

vestä alkunsa saava Sairialanjokivarsi on lam-
pien lähellä koivu- ja pajuviitaa, jonka kenttä-
kerrokseen on paikoin runsastunut kellanval-
kokukkainen rohtoraunioyrtin (Symphytum of-

Pystykeiholeh-
to (Sagittaria 

sagittifolia) ja 
vesirutto (Elo-
dea canaden-
sis) kuuluvvat 

Tuuloslampien 
lajistoon.

Kuvat: Karri Jutila
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ficinale) muoto. Viidoissa visertelevät viita- ja 
luhtakerttunen (Acrocephalus dumentorum, A. 
palustris), pensas- ja viitasirkkalintu (Locustel-
la naevia, L. fluviatilis) sekä satakieli (Luscinia 
luscinia). Ylisen Tuulosjärven pohjoisrannalla 
on heinävaltaista rantaniittyä. 

Alinen Tuuloslammi on miltei umpeenkasva-
nut, alle metrin syvyinen lampi, jossa tavataan 
pääosin samaa putkilokasvilajistoa kuin Ylisellä 
Tuuloslammillakin, mutta myös irtokeijuja risti-
limaska (Lemna trisulca) ja kurjenmiekka (Iris 
pseudacorus) kuuluvat tämän lammen lajistoon 
(Huitu & Mäkelä 1999). Tuuloslammilta hävin-
neisiin lajeihin lukeutuvat iso- eli valkolumme 
(Nymphaea candida ssp. alba) ja järvisätkin 
(Ranunculus peltatus). Lumpeen häviämisessä 
osasyyllinen on todennäköisesti ollut piisami.

Pohjoistenjoen (Teuronjoki) ja Ormijoen uo-
mien yhdistyessä Suolijärven eteläpäässä alkaa 
noin puolen neliökilometrin kokoinen kosteik-
koalue, joka on maakuntakaavan suojelualuetta. 
Pohjoistenjokisuiston luhdat jatkavat linnustol-
lisesti arvokasta aluetta myös yläjuoksulle päin. 
Järviruokojen (Phragmites australis), -kaislo-
jen (Scenoplectus lacustris) ja -kortteiden valta-
kunnassa runsaita ilmaversoisia ovat myös pu-
nakoiso (Solanum dulcamara), leveäosmankää-
mi, myrkkykeiso (Cicuta virosa), vehka (Calla 
palustris), kurjenmiekka (Iris pseudacorus) ja 
kalmojuuri (Acorus calamus). Rannalla kasva-
vat myös keltaängelmä, luhtatähtimö (Stellaria 
palustris), rantaluikka (Eleocharis palustris) ja 
ranta-alpi (Lysimachia vulgaris). Kellulehtisis-
tä tavallisimpia ovat uistinvita (Potamogeton 
natans), isoulpukka (Nuphar lutea) ja pohjan-
lumme (Nymphaea candida) sekä irtokellujista 
pikkulimaska, sorsansammal (Ricciocarpus na-
tans) ja kilpukka. Uposkasveista tavataan aina-
kin vesirutto, vesitähdet (Callitriche), pitkäleh-
tivita (Potamogeton praelongus) ja isovesiher-
ne (Utricularia vulgaris). Luhtien lintulajistoon 
kuuluvat mm. kuikka (Gavia arctica), silkki-
uikku (Podiceps cristatus), laulujoutsen, tavi, 
haapana, puna- ja tukkasotka (Aythya ferina, A. 
fuligula), kurki, taivaanvuohi (Gallinago gal-
linago), ruskosuohaukka, naurulokki, kalatiira 

(Sterna hirundo), ruoko-, ryti- (A. schoenobae-
nus, A. scirpaceus) ja viitakerttunen sekä terva-
pääsky (Apus apus). 

Linnustoltaan paikallisesti arvokkaan Jylis-
järven pohjoispään luhta-alueilla viihtyvät mm. 
ruokokerttunen, isokuovi (Numenius arquata) ja 
ruskosuohaukka. Jylisjärveltä tavataan isokos-
kelo (Mergus merganser), tukkasotka, selkä- ja 
kalalokki (Larus fuscus, L. canius) ja kalatiira.

Pienien järvien mosaiikkia

Tuuloksessa on 40 yli kahden hehtaarin järveä 
tai lampea ja rantaviivaa noin 140 km. Tuulok-
sen pohjoisosan järvet laskevat pääosin Oksjär-
ven kautta Kuohijärveen ja edelleen Kukkiaan 
ja sieltä Hauhon reitille. Kunnan keskiosan 
järvet laskevat Pyhäjärven kautta Hauhon reit-
tiin. Jänis- ja Jylisjärvi kuuluvat Eteläistenjoen 
kautta Hauhonselkään laskevaan Hauhon reitin 

Isovesiherne (Utricularia vulgaris) on rehevien ve-
sien vesikirppuja pyydystävä uposkasvi.

Kuva: Karri Jutila



12

osaan. Kaikki järvet kuuluvat Kokemäenjoen 
vesistöön ja vesienhoitoalueeseen.

Tuuloksessa tavataan Mariston (1941) botaa-
nisen järviluokittelun karuja ja keskiravinteisia 
tyyppejä. Kulttuuriympäristöjen vesistöt ovat re-
hevöityneet maatalouden ja asutuksen jätevesi-
en vaikutuksesta. Suolijärven alapuoliset vesis-
töt Leheelle asti ovat rehevöitymisestä johtuen 
korkeintaan tyydyttäviä laadultaan. Suolijärvi 
ja Hauhon Pyhäjärvi ovat laadultaan hyviä vesi-
en ekologisen luokittelun mukaan. Järvien las-
kut ovat olleet seudulla yleisiä ja monen järven 
luonnontila on kärsinyt. Luontaisestikin eutrofi-
sia järviä lienevät Teuronjärvi ja Oksjärvi, jotka 
edustavat osmankäämi–ratamosarpiotyypin ja 
vitatyypin välimuotoa. Ultaemäksisellä alueella 
sijaitsevan Oksjärven vesikasvillisuuteen kuu-
luvat mm. järvisätkin (Ranunculus peltatus), 
pitkälehtivita, tummalahnaruoho (Isoëtes la-
custris) ja rantaleinikki (Ranunculus reptans). 

Teuronjärven laajojen ilmaversoiskasvustojen 
rehevyys ja irtokellujien kuten kilpukan, pikku-
limaskan ja sorsansammalen esiintyminen saa 
tasapainoa Maatianlahden hiekkapohjalta vielä 
tavattavasta vaalealahnaruohosta (I. echinospo-
ra). Teuronjärven 27 vesikasvilajista kaksi oli 
rehevyyden ilmentäjää (tylppälehtivita ja haa-
rapalpakko), neljä runsas–keskiravinteisuuden 
luonnehtijaa (pystykeiholehti, ratamosarpio, 
vesirutto, leveäosmankäämi), kolme keski–

vähäravinteisuuden ilmentäjää [rantaleinikki, 
terttualpi (Lysimachia thyrsiflora) ja rantaluik-
ka] sekä yksi vähäravinteisuuden ilmentäjä, 
ruskoärviä (Myriophyllum alterniflorum). Ran-
takasvistoon kuuluvat mm. käenkukka (Lychnis 
flos-cuculi), luhtatähtimö ja luhtalitukka (Car-
damine pratensis).

Kasvillisuutensa puolesta Suolijärvi kuuluu 
kaislajärvityyppiin. Rantojen vaihtelevan laa-
dun ja jyrkkyyden vuoksi vesi- ja rantakasvil-
lisuus vaihtelee eri puolella järveä. Esimerkiksi 
jyrkästi laskevilla itärannoilla rantakasvillisuu-
teen kuuluvat lähinnä kivien koloissa kasva-
va siniheinä (Molinia caerulea) ja rantakukka 
(Lythrum salicaria). Kaikkiaan Suolijärven ve-
sikasvistoon kuuluu 36 lajia, joista neljä ilmensi 
runsasravinteisuutta [karvalehti (Ceratophyllum 
demersum), kilpukka, tylppälehtivita ja haara-
palpakko] ja kaksi vähäravinteisuutta [nuotta-
ruoho (Lobelia dortmanna) ja ruskoärviä].

Tuuloksen kirkon viereisen uimarannan kas-
vilajisto on varsin mielenkiintoinen niin maan 
kuin veden puolellakin. Maakasveihin kuuluvat 
lehtoisuudesta kertovat taikinamarja, pohjan-
punaherukka, punakoiso ja kotkansiipi (Mat-
teuccia struthiopteris), ja toisaalta ketolajistoon 
kuuluvat kanerva (Calluna vulgaris), ketokeltto 
(Crepis tectorum), tannervihvilä (Juncus com-
pressus), ahojäkkärä (Gnaphalium sylvaticum), 
ruusuruoho (Knautia arvensis) ja mäkitervakko 

Viehkeä sarjarimpi (Butomus umbellatus) ja irtokelluja karvalehti (Ceratophyllum demersum) kuuluvat re-
hevien vesien lajistoon.

Kuva: Heli Jutila Kuva: Suvi Mäkelä
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(Lychnis viscaria). Maarannan puolella, vesira-
jan tuntumassa  kukoistavat tumma- ja nuokku-
rusokki (Bidens tripartita, B. cernua), vehka, 
rentukka (Caltha palustris), hernesara (Carex 
serotina), myrkkykeiso, rantayrtti (Lycopus 
europaeus), rantaminttu (Mentha arvensis), si-
niheinä, rantaleinikki, kurjenjalka (Potentilla 
palustris), luhtatähtimö ja luhta- ja rantatädy-
ke (Veronica scutellata, V. longifolia). Ilma-
versoisiin lukeutuvat mm. jouhi- (Eleocharis 
acicularis) ja rantaluikka, leveäosmankäämi, 
kurjenmiekka, terttu- ja ranta-alpi ja rantakukka 
ja varsinaisiin vesikasveihin ruskoärviä, heinä-, 
ahven- ja uistinvita (Potamogeton gramineus, 
P. perfoliatus, P. natans) sekä pystykeiholehti ja 
äimäruoho (Subularia aquatica).

Suolijärven vesilinnusto on kohtalaisen run-
sas ja monipuolinen. Kalalokkeja, kalatiiroja, 
silkkiuikkuja ja telkkiä pesii useita pareja. Sel-
kälokki, kuikka ja laulujoutsen kuuluvat myös 
Suolijärven pesimälajistoon. Suolijärven poh-
joispäästä löytyy runsaasti simpukoita, ja siellä 

voi kuulla viiksitimalin (Panurus biarmicus).
Laajat korteikot, kaislikot ja ruovikot luon-

nehtivat rehevän Leheejärven rantoja. Myös 
tämä järvi luetaan jo luontaisestikin reheviin 
osmankäämi–sarpiotyypin järviin. Vähäravin-
teisuutta indikoivia lajeja järvestä ei tavata lain-
kaan. Leheestä Pyhäjärveen laskevan Kopsjoen 
rannoilta voi tavata luhta- ja purolitukan (Car-
damine amara), sarjarimmen (Butomus umbel-
latus), jokileinikin ja keiholehtoristeymän (Sa-
gittaria natans x sagittifolia). 

Pääosin Hauhon puolelle kuuluva Pyhäjärvi 
luokitellaan kasvillisuuden perusteella selkä-
vesien ruokojärvityyppiin. Monipuolisessa ve-
sikasvilajistossa (45 lajia) tavataan sekä run-
sasravinteisuutta (karvalehti, ristilimaska, iso-
limaska, sarjarimpi, kilpukka, poimuvita, haa-
rapalpakko) että vähäravinteisuutta (tummalah-
naruoho, ruskoärviä, nuottaruoho) ilmentäviä 
lajeja. Pyhäjärven itäpäässä on kalliorantainen, 
suojeltava Kokonsaari, jossa pesii kalalokkiko-
lonian turvissa muutamia kalatiiroja ja selkälok-

Punakukkainen rantakukka (Lythrum salicaria) ja keltakukkainen ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) ovat mo-
nien tuntemia rantakasveja.

Kuvat: Karri Jutila
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ki. Myös nuolihaukka kuuluu saaren pesimäla-
jistoon. Laajojen ruovikoiden luonnehtima itäi-
nen lahti, Haaksivalkama, on härkälintujen ja 
ruskosuohaukkojen pesimäaluetta. Pyhäjärven 
kalastoon kuuluvat ahven (Perca fluviatilis), 
kiiski (Gymnocephalus cernuus), hauki (Esox 
lucius), kuore (Osmerus eperlanus), muikku 
(Coregonus albula), siika (C. lavaretus), made 
(Lota lota), särki (Rutilus rutilus), salakka (Al-
burnus alburnus), pasuri (Blicca bjoerkna) ja 
lahna (Abramis brama).

Veden laadultaan tyydyttäväksi arvioitu Pan-
nujärvi on harjumaastossa ja pohjavesialueella 
sijaitseva karu pikkujärvi, jonka vesi on alku-
jaan ollut kirkasta, mutta saanut selvän humus-
leiman valuma-alueen soiden ojituksen myötä. 
Pannujärven rannat ovat suurimmaksi osaksi 
hiekkapohjaisia. Vaikka eteläosan luonnontilais-
ta hiekkarantaa käytetään yleisenä uimarantana, 
kasvillisuus on varsin luonnontilaista ja moni-
lajista: terva- ja harmaaleppä (Alnus glutinosa, 
A. incana), korpipaatsama (Rhamnus frangula), 
sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi), luh-
takastikka (Calamagrostis stricta), kanerva, 
rentukka, tähti- ja jänönsara (Carex echinata, 
C. ovalis), myrkkykeiso, variksenmarja (Em-
petrum nigrum), lampaannata (Festuca ovina), 
ahomansikka (Fragaris vesca), sinivuokko, jäk-

ki (Nardus stricta), ahopukinjuuri (Pimpinella 
saxifraga), rätvänä (Potentilla erecta), niitty-
humala (Prunella vulgaris), luhtavuohennokka 
(Scutellaria galericulata), juolukka (Vaccinium 
uliginosum) ja suo-orvokki (Viola palustris). 
Vesikasvillisuuden pohjalta Pannujärvi voidaan 
luokitella nuottaruohojärveksi. Pannujärven 
eteläpuolinen Tervalammi on pienvesi, jota reu-
nustaa lyhytkorsineva ja räme.

Rantayleiskaavan luontoselvitys on esittä-
nyt Vähä-Humalajärven (eli siinä julkaisussa 
Ylinen Humalainen) suojelemista kokonaan 
rakentamiselta, koska kyseessä on karu, maise-
mallisesti arvokas ja rakentamattomana säilynyt 
latvajärvi.

Pienvesiä, joki- ja  
puronvarsikohteita

Tuuloksen rantayleiskaavan luontoinventoin-
nissa (Häyhä & Kouvo 2001) Keskisestä Kyy-
näröstä Aliseen Kyynäröön virtaava puro luoki-
teltiin arvokkaaksi pienvedeksi, sillä purokivillä 
viihtyi edustavaa sammallajistoa mm. valtakun-
nallisesti vaarantunut kalliopunossammal (Po-
rella cordaeana), ketjusammal (Lejeune cavi-
folia), haapasuomusammal ja isonäkinsammal 

Rehevyyttä indikoiva kellulehtinen vesitatar (Persicaria amphibia) ja harvinainen uposkasvi poimuvita  (Po-
tamogeton crispus) kuuluvat Tuuloksen vesikasvilajistoon.

Kuvat: Karri Jutila
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(Fontinalis antipyrectica). Puronvarren lehdos-
sa kasvaa metsälehmuskin. Ylinen Kyynärö on 
luonnontilaisuutensa ansiosta arvokas ja edus-
tava suolampi.

Hievospierettämänmäen pohjoispuolelle si-
jaitsevan Haukilammin lounaisnurkassa sijait-
seva lähde on paikallisesti arvokas pienvesi, 
jonka lähettyviltä lammen rannasta tavattiin 
suvantonäkinsammalta (Fontinalis dichelymoi-
des). Kuivaharjulle sijoittuva Kuivalammi on 
esimerkki metsälain mukaisesta, paikallisesti 
arvokkaasta metsälammesta.

Lakkolan Teuronjokivarren rantalehto on kas-
vistollisesti ja linnustollisesti paikallisesti arvo-
kas. Kosteassa käenkaali–mesiangervotyypin 
(OFiT) suurruoholehdossa tavataan mm. suo-
kelttoa, lehtotähtimöä (Stellaria nemorum) ja 
kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alterniflo-
rum). Mäntykankaan kupeessa sijaitseva Suo-
melan lähde ja kostea suurruoholehto (OFiT) 
muodostavat paikallisesti arvokkaan ja met-
sälain 10 § mukaisen kohteen. Lähteen hettei-
sellä reuna-alueella, tihkupinnalla ja koilliseen 
virtaavan lähdepuron varrella on edustavaa 
kasvillisuutta, johon kuuluvat mm. suokeltto ja 
kullero.

Pohjoisen Ruotsalaismäen länsipuolitse kul-
kevan Paunin puronvarsilehdon edustavinta 
kasvillisuutta ovat kotkansiipivaltaiset saniais-
lehdot (MaT) ja käenkaali–mesiangervotyypin 
(OFiT) suurruoholehdot. Maininnanarvoiseen 
lajistoon kuuluvat nimilajien lisäksi mm. kul-
lero, suokeltto, kevätlinnunherne ja sinivuok-
ko. Ruotsalaismäessä laulelee vaarantunut 
tiltaltti. Läheisen Koiviston metsän lajistoon 
kuuluvat pyy (Bonasa bonasia) ja tiltaltti. Syr-
jäntaan Maaherranoja on paikallisesti arvokas 
puro, jonka varren rantalehdossa viihtyvät mm. 
liito-orava ja tiltaltti. Sairialanjoki–Kylänjoki–
Kopsjoki muodostavat arvokkaan jokivarren, 
jossa tavataan monipuolinen eläimistö saukosta 
(Lutra lutra), koskikaraan (Cinclus cinclus) ja 
lepakoihin.

Kallioiden jylhyyttä ja kallion-
aluslehtojen vehreyttä

Valtakunnallisessa kalliokartoituksessa Tuulok-
sesta löydettiin viisi arvokasta kallioaluekoko-
naisuutta: Kaluvuori–Vuohikallio–Kitaruven-

Tuuloksen puronvarsien lajistoon kuuluvat mm. 
kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alterniflorum) ja 
kullero (Trollius europaeus).

Kuvat: Karri Jutila
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kallio, Kyläkallio–Laurinkallio, Tapiolankallio 
ja Lammin rajalla sijaitseva Karhukallio sekä 
Hauhon rajalla sijaitseva Hiisivuori. 

Valtakunnallisesti merkittäviin kallioihin lu-
keutuu Suolijärven jyhkeän itämaiseman yli 
kahden kilometrin matkalla muodostava Kalu-
vuoren, Vuohikallion ja Kitaruvenkallion muo-
dostama kokonaisuus, jonka upeimmat ja mai-
semassa selvästi erottuvat jyrkänteet sijoittuvat 
Kitaruvenkallioiden Multasillan päähän. Koko-
naisuuden korkein kohta on Kitaruvenkallion 
päällä (148 m mpy). Kaluvuoren korkein paikka 
(138 m mpy) taas on varsin lähellä Suolijärven 
rantaa. Alueen kallioperä on pääasiassa selväs-
ti suuntautunutta kiillegneissiä, jota leikkaa-
vat karkearakeiset pegmatiittijuonet. Mäkien 
metsäkasvillisuus vaihtelee avokallioalueiden 
jäkälävaltaisesta karukkomänniköstä, kuivan 
kankaan eroosion kuluttamaan sianpuolukan 
ja puolukan (Vaccinium vitis-idaea) luonneh-
timaan jyrkän etelärinteen kasvistoon. Paikoin 
löytyy myös pienalaisena mäkitervakkojen ja 
lampaannatojen luonnehtimia kallioketokuvioi-
ta, joita on varsinkin Multasillan päässä, mis-
sä on sekä nykyistä että vanhaa metsälaidunta. 
Tuoreet kankaat muodostavat suurimman osan 
irtomaiden peittämästä maastosta, mutta myös 
lehtomaista kangasta ja lehtoa löytyy. Kitaru-
venkallion ylempi, lounainen pystyseinämä on 

keskiravinteinen ja sammalkasvillisuudeltaan 
edustava. Suurruohoisessa (FiT) kalliontyvileh-
dossa kasvaa mm. lehtopalsamia, velholehteä 
(Circaea alpina) ja pensaikkotatarta (Fallopia 
dumentorum).

Kaluvuoren koillis- ja itärinteille on rajattu ja-
lopuumetsä (0,9 ha), joka koostuu 56 runkomai-
sesta metsälehmuksesta. Kohteen lajistoon kuu-
luvat mm. vaahtera (Acer platanoides), tammi 
(Quercus robur), koiranheisi (Viburnum opulus), 
mustakonnanmarja, kivikkoalvejuuri (Dryopte-
ris flilix-mas) ja sinivuokko. Myös Multasillan 
perinnebiotooppiympäristössä hiukan kalliol-
ta alapäin, kivisellä laidunkumpareella on 29 
runkomaisen metsälehmuksen muodostama ja-
lopuumetsikkö, jossa kenttäkerros on imikkä–
lehto-orvokkilehtoa. Kohteella kasvaa koiran-
vehnää (Elymus caninus), haisukurjenpolvea, 
kivikkoalvejuurta ja kotkansiipeä. Suolijärven 
itäpuolen kalliometsien ja -rantojen arvoa lisää 
puuston iäkkyys – joukossa on myös lahopui-
ta. Alueen käpytikkapopulaatio (Dendroco-
pos major) onkin runsas. Rantojen osittainen 
säilyminen rakentamattomana on merkittävä 
maisemallinen arvo. Sairiala–Syrjäntaan kult-
tuurimaisema-alueen itäreuna korostuu jylhän 
aarniomaisena ja muu osa on pääosin vehmasta 
viljely- ja kylämaisemaa.

Pyhäjärven itäpuolelle, Juttilan ja Sairialan 

Kedoilla ja kallioilla tavataan kissankäpälää (Antennaria dioica vas.) ja kevätlinnunherne (Lathyrys vernus 
oik.) kuuluu lehtojen kevätaspektin lajistoon.

Kuvat: Karri Jutila
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kulttuurimaisemaan sijoittuva Kyläkallio–Lau-
rinkallio -kokonaisuus arvioitiin kallioinven-
toinnissa maakunnallisesti arvokkaaksi koh-
teeksi. Se nousee korkeimmillaan 137 m mpy, 
suhteellisen korkeuden ollessa 53 m. Alueen 
kallioperä on migmatisoitunutta kiillegneissiä. 
Selänteiden lakiosat ja koillisrinteet ovat harva-
männikköisiä kallioalueita. Koillisrinteet ovat 
viistojyrkänteisiä, ja Laurinkallion etelä- ja lou-
naissivu on pystyjyrkkä, paikoin heikosti ylikal-
teva kallioseinämä. Kalliomänniköitä reunusta-
vat puolilehdot ja tuoreet lehtolaikut. 

Kyläkallio on kokonaisuudessaan arvokas 
ja metsälain kriteerit täyttävä lehtometsä, jolta 
löytyy noin 50 metsälehmusyksilöä. Kyläkalli-
on pohjoispuolelle, Vähä-Veikkosen tilalle, on 
rajattu 0,7 ha suuruinen, 24 runkomaista met-
sälehmusta sisältävä monijaksoinen ja runsas-
lahopuustoinen luonnonsuojelulain 29 §:n mu-
kainen luontotyyppi. Kyläkallion kaakkoispuo-
lella on valtava tuomimaapuu (Prunus padus) 
ja länsi-luoteisrinteessä valtava lehmusmaapuu. 
Kaakkoiskärjessä kasvaa niin ikään hyvin järeä 
lehmus. Kyläkallion lehdon edustavaan lajis-
toon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, lehto-

orvokki ja tesmayrtti (Adoxa moschatellina). 
Laurinkallion pohjoisrinteeseen sijoittuu kal-

liokokonaisuuden toinen, 31 metsälehmuksesta 
koostuva luonnonsuojelulain luontotyyppi, jon-
ka pinta-ala on 0,3 hehtaaria. Lehtipuuvaltaisen 
metsän kenttäkerros on tuoretta, keskiravinteis-
ta lehtoa. Lahopuuta on maassa ja pystypuu-
na melko runsaasti. Varjoisilla osilla tavataan 
mesotrofiaa ilmentäviä sammallajeja mm. sini-
lehväsammal (Mnium stellare) ja kalliohiippa-
sammal. Laurinkallion etelärinteeseen sijoittuu 
noin 15 runkomaisen metsälehmuksen muo-
dostama rehevä jyrkänteenaluslehto, joka on 
metsälain kriteerit täyttävä. Tämän laidunnetun 
lehdon puustoon kuuluvat harmaalepän ja tuo-
men lisäksi myös pähkinäpensas, lehtokuusama 
ja taikinamarja. 

Laurinkallio on muinaislinnaksi arvioitu 
paikka, jonka päälle on rakennettu polku. Lau-
rinkallion lakiosassa on useita pieniä kulttuuri-
vaikutteisia ketolaikkuja, joilla kasvavat mm. 
mäkitervakko, nurmirölli (Agrostis capillaris) 
ja lampaannata. Kohouman eteläisellä jyrkän-
teellä on napajäkäläkasvustoja. Sekä Laurin- 
että Kyläkalliolta avautuvat näkymät seudun 

Luontoretkeläisiä syksyisen pähkinäpensaan (Corylus avellana) kupeessa Laurinkalliolla.

Kuva: Karri Jutila
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kulttuuri-, metsä- ja järvimaisemaan. 
Puoli kilometriä Laurinkalliosta pohjoiseen 

sijoittuu paikallisesti arvokkaaksi arvioitu Ta-
piolankallio (105 m mpy; suhteellinen korkeus 
17 m), jolla kasvaa valtakunnallisesti vaarantu-
neeksi luokiteltu piikkiluppo (Bryoria smithii). 
Kohteen lehto- ja puolilehtokasvillisuus on mo-
nipuolista. Kohtalaisen massiivinen pohjoisjyr-
känne on maisemallisesti merkittävä.

Lammin ja Tuuloksen rajalle sijoittuva, Kyy-
näröjärven pohjoispuolinen Karhukallio kohoaa 
157 m korkeuteen merenpinnasta (suhteellinen 
korkeus 37 m) ja on sekä geologisesti että biolo-
gisesti merkittävä. Kallion tuntumassa tavataan 
myös saniaisvaltaista tervaleppäkorpea.

Hauhon ja Tuuloksen rajalla sijaitseva ja 132 
m meren pinnasta kohoava Hiisivuori on paikal-
lisesti arvokas kallio (suhteellinen korkeus 48 
m), joka näkyy hyvin Pyhäjärven maisemassa. 
Karun kalliomännikön ohella paahteisella etelä-
rinteellä kasvaa kallioketolajeja kuten mäkiter-
vakkoa.

Arvokasta perinne- 
maisemaakin vielä jäljellä

Sairiala–Syrjäntaan kulttuurimaisema-alueella, 
Suolijärven itäpuolella sijaitsevat Multasillan 
metsälaitumet on arvioitu valtakunnallisessa 
perinnemaisemien kartoituksessa maakunnalli-
sesti arvokkaaksi kohteeksi. Multasillan talon 
koillis–itäpuolella on hakamaa, jolla kasvat 
mm. virnasara (Carex pilulifera), kesämaitiai-
nen (Leontodon hispidus), ketokaunokki (Cen-
taurea scabiosa) ja ruusuruoho. Samaisen met-
sälaitumen suon länsipuolen puronotkossa on 
parikymmentä kookasta lehmusta (luontotyyp-
pinä rauhoitettu) sekä imikkää, lehtopalsamia 
ja lehto-orvokkia. Pensaskerroksessa kasvavat 
koiranheisi, lehtokuusama, näsiä sekä terttusel-
ja (Sambucus racemosa). Kasvistoon kuuluvat 
myös kissankäpälä ja häränsilmä. Tien lounais-
puolisen metsälaitumen sekapuusto on vaihtele-
van ikäistä ja kaakkoisreunalla kasvaa runsaasti 

kookasta haapaa. Sekä pensas- että kenttäker-
ros kertovat lehtomaisuudesta: lehtokuusama, 
pohjanpunaherukka, näsiä, kullero, hiirenpor-
ras, kevätlinnunherne, kevätlinnunsilmä, lehto-
orvokki ja mustakonnanmarja. Hieholaitumen 
maininnan arvoiseen lajistoon kuuluvat myös 
keltasara (Carex flava), aholeinikki (Ranuncu-
lus polyanthemos), peurankello (Campanula 
glomerata) ja rohtoraunioyrtti. Omistajien mu-
kaan laidunmetsästä löytyy myös hämeenkyl-
mänkukan kasvusto.

Multasillan itäpuolisen peltoaukean jakavat 
osiin itä-länsisuuntainen tie ja pohjois-etelä-
suuntainen purolaakso, jota luonnehtivat me-
siangervo, vuohenputki (Aegopodium podag-
raria) ja lehtopalsami. Purolaakson itäpuolella 
ja tien eteläpuolella pellolla on muutaman pih-
lajan käsittävä metsäsaareke, jonka itärinteen 
rinneketolajisto on monimuotoinen: aholeinik-
ki, huopakeltano (Pilosella officinarum), hä-
ränsilmä, ketohärkki (Cerastium arvense), ke-

Luonnonsuojelulain mukainen jalopuumetsä Multa-
sillan perinnemaisemassa.

Kuva: Heli Jutila
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tokaunokki ja mäkitervakko. Multasillan karja 
laiduntaa myös rantaniittykaistaletta, joka nä-
kyy maisemassa edustavana. Multasillasta itään 
tienvarrella on pikkulaidunkuvioita, joissa on 
vielä edustavaa lajistoa kuten kissankäpälää, 
ruusuruohoa, ketokaunokkia ja kanervisaraa.

Laurinkallion etelärinteessä, ylimmän kal-
liohyllyn alla on metsälaidun, jonka yläosa on 
lehtipuuvaltaista metsää, mutta paikoin myös 

melko avoimia kuvioita. Etelään antavan kal-
liojyrkänteen alla kasvaa 15 kookasta metsäleh-
musta, joukko tuomia, haapoja ja harmaaleppiä. 
Aivan mäen juurella kasvaa näyttäviä katajia ja 
kolme pähkinäpensasrykelmää. Alarinteen huo-
pakeltanovaltaisella kedolla viihtyvät rautakau-
den luonnehtijalajistoon kuuluvat hakarasara, 
mäkitervakko ja ruusuruoho sekä aholeinikki, 
kissankäpälä ja peurankello. Perinnemaisema 
on maakunnallisesti arvokas, vaikka sitä ei ole-
kaan perinnebiotooppien kartoituksessa havait-
tu. 

Suolijärven kaakkoispuolella Pohjoisten ky-
lässä on ollut paikallisesti arvokas Koiviston 
suomenhevosten metsälaidun vuoteen 1993 
asti, mutta nykyisin kohde on metsittynyt eikä 
sillä ole perinnemaisema-arvoa. Lounaaseen 
laskevan rinne on ollut koivuvaltaista lehtomet-
sälaidunta, jonka huomionarvoiseen lajistoon 
kuuluivat mm. näsiä, lehtokuusama, hirssisara 
(Carex panicea), ruusuruoho, lehtopalsami, kel-
tasara, kullero ja uhanalainen hämeenkylmän-
kukka.

Sydänmaan tien haarassa sijaitsevalla, metsi-
tetyllä Pohjoisten niityllä viihtyvät vielä kelta-

Laurinkallion tyven laitumen syksyistä perinnemai-
semaa.

Kuva: Heli Jutila

Peurankello (Campanula glomerata) kuuluu niittyjen 
ja pientareiden lajistoon (vas.). Keltakukkainen leh-
topalsami (Impatiens noli-tangere) kasvaa lehdoissa 
ja rannoilla ja vieraslaji jättipalsami (I. glandulife-
ra) leviää huolestuttavasti.

Kuvat: Karri Jutila
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matara (Galium verum), ruusuruoho, peurankel-
lo, ketoneilikka (Dianthus deltoides) ja mäkiter-
vakko. Kohde on kuitenkin pitkälti menettänyt 
perinnemaisema-arvonsa.

Umpeenkasvaneen Alhaisten metsälaitu-
menkin perinnemaisema-arvo on mennyttä, 
ja voidaan palauttaa vain laidunnus uudelleen 
käynnistämällä. Suolijärven koillispuolella, 
Kitaruvenkallion ja Kämpiänojan välissä sijait-
sevan lehtipuustoisen metsälaitumen lajistoon 
kuului mm. kullero.

Pohjoisten kylässä oleva Liukkalan met-
sälaidun on niin ikään menettänyt paikallisen 
perinnemaisema-arvonsa. Kylvönurmien yh-
teydessä olleella laidunkuviolla sinnittelevät 
vielä mm. kissankäpälä, ruusuruoho, nurmitatar 
(Persicaria vivipara) ja keltamatara. Osin met-
sälaitumen kanssa päällekkäin sijoittuu linnus-
tollisesti arvokas Pohjoisen metsikkö, missä 
tavataan mm. tiltaltti, kottarainen (Sturnus vul-
garis) ja nuolihaukka (Falco subbuteo).

Suolijärven koillisrannan niittyä on alettu lai-
duntaa ja maisemallisesti merkittävä kuvio on 
muodostunut kohteelle. Suolijärven eteläran-
nalla Sipilän rannassa on niittämällä hoidet-
tavaa rantaniittyluhtaa, jonka monipuoliseen 
lajistoon kuuluvat luhtakastikan ja pullosaran 

(Carex rostrata) lisäksi mm. luhtakuusio (Pedi-
cularis palustris), hanhenpaju (Salix repens) ja 
luhtatähtimö. 

Kaksi luonnonsuojelualuetta 
eikä toistaiseksi yhtään  
luonnonmuistomerkkiä

Tuuloksen ainoa Natura-alue, kylmänkukistaan 
tunnettu Hevospierettämänmäki on suojeltu 
myös yksityismaiden luonnonsuojelualueena 
(3,3 ha). Hietaisella loivapiirteisellä kankaalla 
on häränsilmä–puolukkatyypin kasvillisuutta. 
Kylmänkukan ja kangasvuokon risteymiä lie-
nee reilu 50 yksilöä ja aitoja kylmänkukkia noin 
10 yksilöä. Alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti kohteen kylmänkukkia varjostavaa 
puustoa on poistettu ja hyvin suosittu kohde on 
saanut myös asiallisen opastetaulun ja kulkua 
alueelle on rajoitettu puomilla. 

Tuuloksen Pohjoisten kartanon alueella on 
luonnonsuojelualueeksi perustettu kangasmet-
sä (n. 2,2 ha), jossa on mänty- ja kuusivaltaista 
vanhaa metsää. Metsän linnusto on monipuoli-
nen.

Kangasperhonen (Callophrys rubi) hämeenkylmänkukal-
la (Pulsatilla patens vas.) ja kangasvuokon (Pulsatilla 
vernalis) keväistä kauneutta Hevospierettämänmäellä.

Kuvat: Karri Jutila
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Kuvat: Karri Jutila

Ylhäällä vasemmalla laulava punavarpuskoiras (Carpodacus erythrinus) ja oikealla yöllä liikkuva kehrääjä 
(Caprimulgus europaeus). Alhaalla kansallislintumme laulujoutsen (Cygnus cygnus).
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Tuuloksen eliölajisto on varsin monimuotoinen, 
sillä alue sijoittuu rehevän lehtokeskuksen alu-
eelle ja kunnasta löytyy monipuolisesti erilaisia 
luontotyyppejä. Soiden ojitus näkyy harvinais-
ten suolajien puuttumisena. Rehevät ja karut 
vesistöt, harjut ja kalliot taas tuovat lisälajistoa. 
Itäistä eläimistöä alueelle edustavat mm. kuhan-
keittäjä (Oriolus oriolus) ja koivuhiiri (Sicista 
betulina) ja itäistä kasvistoainesta kangasvuok-
ko ja kaiheorvokki. Kasvistossa näkyy pitkä 
kulttuurivaikutus ja lehtomaisuus. 

Uhanalaisista kasvilajeista  
tunnetuimpia ovat kylmänkukat

Tuuloksen uhanalaisimpaan kasvilajistoon kuu-
luvat erittäin uhanalainen hämeenkylmänkukka 
ja sen risteymä kangasvuokon kanssa sekä vaa-
rantunut kangasvuokko. Tuuloksen kylmäkukis-
ta kirjoitettiin vuoden 2008 Tuuloksen Joulussa 
kattava artikkeli (Uotila 2008) ja koko maan 
hämeenkylmänkukista on kirjoitettu yhteenveto 
ilmestyvään Etelä-Hämeen Luonto -lehteen (Ju-
tila 2009). Hämeenkylmänkukan esiintyminen 
maassamme rajoittuu pääosin Kanta-Hämee-
seen. Tuulos on kylmänkukan ja kangasvuokon 
risteymän elinvoimaisinta esiintymisaluetta. 
Monella harjualueella kasvava kangasvuokko 
on Tuuloksessa länsirajoillaan, joskin yksittäi-
siä esiintymiä on myös Hauhon puolella.

Vaarantunut keltamatara kasvaa ainakin Liuk-
kalan laitumella ja Syrjäntaan kylässä. Rytise-
nojan varrella kasvaa vaarantunut röyhysara 
(Carex appropinquata) (Suunnittelukeskus 
2003). Rusilasta on löydetty silmälläpidettävää 
ketonoidanlukkoa (Botrychium lunaria) ja Kui-
vaharjulta aikanaan ahonoidanlukkoa (B. multi-
fidum). Silmälläpidettävä ketoneilikkaa kasvaa 
ainakin Pohjoisen niityllä. Kynäjalavaa (Ulmus 
laevis) on tavattu Syrjäntaan kansakoululta ja 
Toivaalan Eerolasta. Nykyisin sitä kasvaa aina-

kin Suolijärven luusuan tuntumassa, Tuulosjoen 
alkupään rannassa.

Alueellisesti uhanalaisista putkilokasvila-
jeista Tuuloksessa tavataan kesämaitiainen 
(Leontodon hispidus) sekä Rytisenojan varrella 
kasvava rantanuijasara (Carex buxbaumii ssp. 
buxbaumii). Pohjoisten Jussilasta ja Uusisillas-
ta on tavattu aikanaan keltakynsimöä (Draba 
nemorosa) ja kirkonkylän puronvarsiniityltä 
etelänhoikkaängelmää (Thalictrum simplex ssp. 
simplex), mutta nykyesiintymistä ei ole tietoa. 
Kukuramäestä aikanaan löytynyt ketokatkero 
(Gentianella campestris) on niin ikään hävin-
nyt. Harvinaisin Tuuloksesta löytynyt putkilo-
kasvi on mesikämmekkä (Herminium monor-
chis), joka tavattiin 1800-luvulla Maaherrano-
jan tuntumasta. Uudempia havaintoja lajista ei 
etsinnöistä huolimatta ole.

Uhanalaiseen sammallajistoon kuuluvat mm. 
vuorikivisammal (Grimmia montana), korpihoh-
tosammal (Herzogiella turfacea), kantokorva-
sammal, koloriippusammal (Neckera besseri) ja 
vaarantunut kalliopunossammal. Uhanalaista jä-
kälälajistoa edustavat rotkoluppo ja piikkiluppo. 

Lajistosta

Keltamatara (Galium verum) on vaarantunut keto-
laji.

Kuva: Karri Jutila
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Uhanalaisia ja suojeltuja  
eläimiä

Liito-oravalle sopivaa maastoa löytyy Kuiva-
harjulta, Tapiolasta, Ajosrannasta, Jänisjoen 
Ojalasta, Leheen itäpuolelta, Mäntynummelta 
Maaherranojan varresta, Pohjoisen Kartanolta, 
Punerista ja Rusilasta. 

Karri Jutila on kirjoittanut lepakoista Tuulok-
sen Joulussa 2007. Sairialanjoen yli johtava tien 
kivisillan luona löytää kesäiltana nahkasiipien 
vilskettä: vesisiipat (Myotis daubentoni) viih-
tyvät kohteella. Tuuloksen Syrjäntaan viljama-
kasiineissa, Pappilanmäen lähellä asustaa kor-
vayökköjen (Plecotus auritus) yhteisö. Kyseiset 
lepakkolajit eivät ole uhanalaisia, mutta ne kuu-
luvat luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin ja 
siksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat 
suojeltuja (LsL 49 §)

Tuuloksen vaarantuneeseen lintulajistoon (5 
lajia) kuuluvat Teuronjärvellä tavattava pikku-
tikka (Dendrocopos minor), selkälokki, käen-
piika, naurulokki ja tiltaltti. Silmälläpidettävää 
kaakkuria (Gavia stellata) tavataan Poutunsuon 
koillispuolisella Hosiolammilla. Ainakin Pou-
tunkankaalla viihtyy silmälläpidettävä kehrääjä 
(Caprimulgus europaeus). Tuuloksen kirkon 

tuntumassa, Tuuloslammilla, Pohjoistenjoen 
kosteikkoalueella ja Punerin rannassa voi kuul-
la myös harvinaisuudesta vähän yleisemmäksi 
viime aikoina runsastunutta, silmälläpidettävää 
ruisrääkkää. Tuuloksessa tavattaviin silmälläpi-
dettäviin (15) lajeihin luetaan myös kaulushai-
kara, ruskosuohaukka, käki (Cuculus canorus), 
pikkulepinkäinen, kivitasku (Oenanthe oenant-
he), kalasääski (Pandion haliaëtus), varpunen 
(Passer domesticus), kottarainen, pohjantikka 
(Picoides tridactylus) ja harmaapäätikka (Pi-
cus canus), pensastasku (Saxicola rubetra) sekä 
teeri (Tetrao tetrix) ja metso (T. urogallus). 

Tuuloksen huomionarvoiseen lintulajistoon 
kuuluvat myös pyrstötiainen (Aegithalos cauda-
tus) sekä ainakin Iso-Humaljärveltä, Oksjärvel-
tä, Vitajärveltä ja Valkeajärveltä tavattava kuik-
ka. Tuulokselle ominaista pesimälinnustoa ovat 
Jouko Astorin mukaan tiheä varpuspöllökanta, 
useamman parin voimin pesivä laulujoutsen, 
nopeasti runsastunut pikkuvarpunen sekä veikeä 
pähkinähakki. Myös viirupöllö (Strix uralensis) 
kuuluu Tuuloksen linnustoon. Nuolihaukka on 
aika yleinen laji Tuuloksessa. Lintudirektiivin 
liitteen I lajeihin kuuluu myös kurki.

Teuronjoen varresta on tavattu harvinainen 
kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia).

Kulttuurimaisemassa mutkittelevan Sairialanjoen varrella lentele-
vät kesäisin lepakot.

Viirupöllö (Strix uralensis) rengasta-
jan huomassa.

Kuva: Karri JutilaKuva: Antti Sipilä
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Kartta 2. Tuuloksen eteläosan luontokohteet.
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Kartan selite. Tuuloksen luontokohteet tyypeittäin ja arvoluokittain. 
Arvo: V= Valtakunnallinen, M= Maakunnallinen, P= Paikallinen
 

KOODI   KOHDE TYYPPI ARVO

Le1 Oksjärven Hutkon kallionaluslehto lehto, kallio M
Le2 Vitajärven metsälehmuslehto LsL luontotyyppi: jalopuumetsä, lehto M
Le3 Kurkijoen suun lehtorinne lehto, louhikko, luhta P
Le4 Multasillan metsälehmuslehto LsL luontotyyppi: jalopuumetsä, lehto,  P
  perinnemaisema 
Le5 Kaluvuori LsL luontotyyppi: jalopuumetsä, lehto, kallio M
Le6 Sassinojan puronvarsilehto lehto, puro P
Le7 Kanalanharjun pähkinälehto lehto P
Le8 Kuivaharjun lehmusmetsä LsL luontotyyppi: jalopuumetsä, lehto,  M
  vanha metsä, harju, liito-orava 
Le9 Poutunlampien harjulehto harju, lehto, pienvesi P
Le10 Laurinkallio 1 metsälehmusmetsikkö LsL luontotyyppi: jalopuumetsä P
Le11 Kyläkallio 1 metsälehmusmetsikkö LsL luontotyyppi: jalopuumetsä P
H1 Syrjäntaan Kuivaharju harju, uhanalainen laji M
H2 Poutunkangas ja Pannujärven alue harju, uhanalainen putkilokasvilaji M
H3 Suurimäen alue harju M
H4 Paapelinmaan harju harju, delta P
H5 Tapulinmäki-Lautamäki harju, delta P
H6 Syrjänmäki harju P
H7 Tyrsämönharju harju, uhanalainen putkilokasvilaji P
H8 Sahapukinmäki harju, uhanalainen putkilokasvilaji M
S1 Löytynlahden ruohokorpi suo P
S2 Alisen Kiuasjärven tulopuron suun  suo P
 luhtakorpi 
S3 Kastanajärven itäpään nevaräme suo P
S4 Kastanajärven laskupuro ja luhtaneva suo, pienvesi P
S5 Majavinjärven muurainkorpi suo P
S6 Onkijärvi suo M
S7 Poutunsuo suo M
Li1 Tuuloslampien lintualue lintuvesi M
Li2 Pohjoisten- ja Ormajokien sekä  lintuvesi M
 Suolijärven kosteikko 
Li3 Jylisjärven luhta-alueet lintuvesi P
P1 Keskisen Kyynärön kivinen laskupuro pienvesi P
P2 Haukilammin lähde pienvesi, lähde ja metsälampi P
P3 Pannujärven hiekkaranta ja Tervalammi LsL luontotyyppi: luonnontilainen hiekkaranta,  P
  pienvesi 
P4 Hosiolammi pienvesi, kasviston- ja maisemasuojelu, kaakkuri P
K1 Kitaruvenkallio-Kaluvuori kallio, lehto, ranta, perinnemaisema,  V
  uhanalainen jäkälä 
K2 Kyläkallio ja metsälehmusaluslehdot kallio, LsLluontotyyppi: jalopuumetsä,  M
  ML luontotyyppi 
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Kartan selite. Tuuloksen luontokohteet tyypeittäin ja arvoluokittain. 
Arvo: V= Valtakunnallinen, M= Maakunnallinen, P= Paikallinen
 

KOODI   KOHDE TYYPPI ARVO
 
K3 Laurinkallion linnavuori aluslehtoine  kallio, LsL luontotyyppi: jalopuumetsä,  M
 ja ketoine perinnemaisema, ML luontotyyppi
K4 Tapiolankallio kallio, uhanalainen jäkälä P
K5 Hiisivuori kallio P
K7 Korkeisvuori kallio P
K6 Karhukallio kallio P
Pe1 Multasillan metsälaitumet metsälaidun, hakamaa, entinen pelto M
Pe2 Pohjoisen niitty metsitetty niitty P
Pe3 Sipilän rantaniitty rantaniitty P
N1 Hevospierettämänmäen kylmänkukka- Yksityismaan luonnonsuojelualue; Natura-alue, V
 risteymäesiintymä uhalaisia putkilokasveja 
M1 Suolijärven luusua ja Sairialanjoen alku jättipuita: kynäjalavat, lehmukse, poppelit;  P
  lepakot 
M2 Kokonsaari kalliosaari P
M3 Suvimäen alue maiseman- ja kasvistonsuojelu P
M4 Teuronjokivarren rantalehto, alempi lehto, jokivarsi, lähde P
M4 Teuronjokivarren rantalehto, ylempi lehto, jokivarsi P
M5 Pauninojan puronvarsilehti lehto, puronvarsi, linnustonsuojelu P
M6 Maaherranojan puronvarsilehti lehto, puronvarsi, linnustonsuojelu P
M7 Pohjoisten kartanon luonnonsuojelualue metsä P

Syksyinen näkymä Multasillan niityiltä Suolijärvelle. 

Kuva: Heli Jutila
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Takakannen kuva: Nuottaruoho (Lobelia dortmanna) koristaa Tuuloksen kirkasvetisiä 
järviä.

Käenkaali (Oxalis acetosella) on tavallisimpia lehtojen ja lehtomaisten metsien ruohoja.
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