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1 Yleistä

Tämä luontoselvitys on tehty Hauhon Eteläisten kylän osayleiskaavaa varten. Luon-
toselvityksessä käytettiin apuna jo olemassa olevaa materiaalia, lähinnä Hauhon
luonto-opasta ja Teppo Häyhän raporttia Eteläistenjärven suojelualueesta. Tietoja
saatiin myös Eteläisten kyläsuunnitelmasta 2002. Maastotöitä tehtäessä haastateltiin
myös muutamia kyläläisiä.

Hämeen -Uudenmaan metsäkeskuksesta selvitettiin tilastotietoa Hauhon alueen ja
Eteläisten kylän metsälain määrittelemistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Ete-
läisten kylän alueella ei ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Osayleiskaava-alueen rajoilla, esimerkiksi Eteläistenjärven lounaispuolella löytyy kui-
tenkin rehevä lehtometsäkaistale.

Eteläisten kylän osayleiskaava-alueella suoritettiin maastokäyntejä 21.7. ja 22.7.
Maastokäynneillä keskityttiin alueisiin, joille kohdistuu rakentamispaineita (asutus, te-
ollisuus) ja alueisiin, joiden oletettiin olevan luonnon tai maiseman kannalta arvok-
kaimpia. Kohteista luonnehdittiin luontotyyppi, kasvillisuuden erityispiirteitä sekä mai-
sema- ja virkistyskäyttöarvoja.

1.1 Maisemarakenne

Eteläisten kylä sijaitsee Hauhon kunnan eteläosassa Hämeenlinna -Tuulos välisen
valtatien luoteispuolella. Valtatiellä on vilkas liikenne johtuen Hämeenlinnan läheisyy-
destä ja Helsingistä Päijänteen suuntaan tapahtuvasta liikenteestä.

Hauho kuuluu maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaahan. Maisema on
tyypillisesti monimuotoista ja usein pienipiirteistä. Maakunnallinen maisematyyppi on
Hauhon vesistö- ja viljelymaisemaa. Maakuntakaavaehdotuksessa Eteläisten kylä-
alue on arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Alue on vanhaa kulttuurihistoriallista
asuinseutua. Eteläisten kylän alueella on tehty muutamia 3-luokkaan kuuluvia mui-
naismuistolöytöjä rauta- ja kivikaudelta.

Eteläisten kylän alue on pinnanmuodoiltaan aika tasaista. Pienistä korkeuseroista joh-
tuen maiseman luonne on laaksomainen, mutta maasto on kuitenkin loivasti kumpui-
levaa. Laakson pohjalla sijaitsevat Eteläistenjärvi ja sen rantaluhdat. Rantaluhdat ra-
joittuvat peltoihin ja niittyihin, ja peltojen keskellä nousee pieniä metsäsaarekkeita.
Asutus sijaitsee tienvarsiasutuksena ja saarekkeina vanhan tien varressa. Eteläisten
kylänraitti ja Pikkutie kulkevat peltojen ja metsäsaarekkeiden lomitse. Osa asutukses-
ta sijaitsee pienissä ryhmissä metsän sisässä. Maisematila on suurimmaksi osaksi
ihmisen muokkaamaa avointa tai puoliavointa viljelymaisemaa. Eteläisten kylän poh-
joisosan moreeniselänteellä on havumetsiä. Maakuntakaavan mukaan osa Eteläisten
kylän osayleiskaava-alueesta kuuluu Vuolujoen kulttuurimaisemaan

Tyypillisimmät kyläalueen maiseman rajavyöhykkeet muodostuvat loivasti kumpuile-
vien viljeltyjen peltojen ja metsän tai metsäsaarekkeiden rajasta. Maisematila kylän
raiteilla on avoin –puoliavoin ja vanhoille raiteille avautuu perinteisiä viljelymaisemia.
Erityisen kauniita ja perinteisiä kaukonäkymiä avautuu Pikkutieltä koilliseen, sekä mo-
lemmilta kylänraiteilta vanhojen peltomaisemien suuntaan. Valtatieltä panoraaman-
kaltaisena avautuva näkymä perinteiseen loivasti kumpuilevaan peltomaisemaan
puusaarekkeineen on huomattavan kaunis ja vaikuttaa positiivisesti kuvaan kylästä.
Vanhat, avoimessa maisemassa muotoutuneet kookkaat männyt koristavat vanhojen
talojen ympäristöä ja kylänraittia. Myös vanha kuusikuja ja muutamien vanhojen piha-
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piirien kivi- ja kuusiaidat sekä tammirivit ovat näyttäviä. Karttaan on merkitty arvok-
kaat näkymät, komeat metsäsaarekkeet ja maisemallisesti tärkeä metsänreuna.

Runsaana kukkivat tien- ja ojanpientareet monipuolisine kasvilajeineen antavat oman
leimansa maisemalle. Eteläistenjärven maisemat ja suistoalueen kosteat suur-
ruohoniityt ovat maisemansa ja monipuolisuutensa puolesta erityisiä. Maiseman häi-
riötekijöitä ovat muutamat metsään jätetyt jäte- ja romukasat.

Eteläisten kyläsuunnitelman mukaan asukkaiden mielestä kylän vahvuuksia ovat rau-
hallisuus ja luonnonläheisyys, järvi ja metsät, perinteinen maalaismaisema ja turvalli-
nen ympäristö. Ongelmaksi koetaan järven rehevöityminen ja umpeenkasvu ja kylä-
taajamaan toivotaan näyttävämpää ilmettä esimerkiksi kukkalaitteilla.

1.2 Maaperä ja kallioperä

Eteläisten kylän kallioperässä muodostuu kiillegneissistä tai kiilleliuskeesta. Kyläkes-
kuksen pohjoispäässä on pieniä kalliopaljastumia. Maaperä koostuu suurilta osin hie-
non hiekan-karkean hiedan kerrostumista. Peltoalueen ulkopuolella alueen luoteis- ja
koillisosassa maaperä on suurilta osin hiekkamoreenia. Itäreunassa valtatien varres-
sa sijaitsee Teilinmäen hiekkamoreenimäki (125 m.p.y.), joka on kylän korkein kohta.

Järven koillis- ja eteläpuoli on silttiä ja rantaviivan tuntumassa sekä jokisuistossa hu-
muspitoista liejua. Järven pinta on 94,6 m.p.y. Asuminen ja tiestö sijoittuvat pääasias-
sa karkean ja keskihiekan alueille ja moreenimaille, kun taas viljelykset keskittyvät
hienon hiekan-karkean hiedan alueille.

1.3 Vesistöt

Eteläistenjärvi kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja Hauhon vesireitin sivureittiin. Jär-
ven eteläosaan laskee vesiä Lianojaa ja Rouvinjokea myöten ja Hevossillanoja laskee
pohjoisempaa järven keskiosaan. Erityisesti sateisina aikoina Eteläistenjärveen las-
kee runsaasti vettä useita muitakin ojia pitkin. Järvi laskee luoteeseen Vuolujokeen.

Eteläistenjärven pintaa on laskettu jonka seurauksena läheinen Pikkujärvi on kuivunut
lähes kokonaan ja on luhtaista suota. Eteläisten järven vedenlaatu on ympäristöhal-
linnon luokituksen mukaan tyydyttävää ja Häyhän raportin (2001) mukaan se on luoki-
teltu välttäväksi -huonoksi. Järvellä on meneillään kyläyhdistyksen, kunnan ja alueel-
lisen ympäristökeskuksen vetämä kunnostushanke. Rantoja on niitetty vuosina 2001-
2002 Eteläisten keidas-nimisen virkistysalueen kohdalla.

Osayleiskaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.

1.4 Kasvillisuus

Hauho kuuluu Kanta-Hämeen lehtokeskukseen sekä eteläboreaaliseen metsäkasvilli-
suusvyöhykkeeseen ja siinä lounaismaahan. Metsät ovat suurelta osin tuoreita tai
lehtomaisia kuusivaltaisia ja sekametsäisiä kankaita.

Hauhon kunnan alueella on yhteensä noin 170 metsälain erityisen tärkeää elinympä-
ristöä (Hämeen- Uudenmaan metsäkeskus 2004). Eteläisten kylän alue on kuitenkin
suhteellisen voimakkaasti ihmisen toiminnan muokkaamaa eikä alueella juurikaan ole
luonnontilaisia kohteita.
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Ennen yleiset kedot, hakamaat ja niityt ovat pääosin hävinneet ja useat pellon ja pien-
tareiden kukkakasvit ja rikkaruohot ovat kadonneet. Hauholla on säilynyt muutamia
arvokkaiksi luokiteltuja perinnemaisema-alueita, joista yksi on kaava-alueen rajalla si-
jaitseva maakunnallisesti arvokas perinnemaisema Keson Saarikon metsälaidun. Joi-
tain perinnemaisemien kukkakasveja ja rikkaruohoja tavataan kuitenkin tienpientareil-
la.

Huomionarvoisista kasveista Eteläisten kylän osayleiskaava-alueella tavattiin muun
muassa vaarantunut keltamatara, silmälläpidettävä ketoneilikka, rauhoitettu sinivuok-
ko, perinnemaisemien kasvi ruusuruoho ja niittyjen ja ketojen lajeista purtojuuri ja ah-
dekaunokki.

1.5 Eläimistö

Hauholla suurpedoista yleisin on ilves, susi vierailee Hauhossa harvemmin kuin vuo-
sittain ja karhu on harvalukuinen. Saukko on runsastunut viime vuosina ja liito-oravan
elinpiirejä on kunnassa useita, tosin niiden esiintymisestä Hauholla ei ole kovin tark-
kaa tietoa. Muuta eläinlajistoa ovat kettu, supikoira, mäyrä, piisami, minkki, näätä,
kärppä ja lumikko. Hirvi- ja valkohäntäpeurakannat ovat runsaat ja myös metsäkauris-
ta tavataan. Metsäjäniksiä ja rusakkoja tavataan paljon.

Esimerkkejä Hauhon uhanalaisista linnuista ovat vaarantuneet ampuhaukka, selkä-
lokki, ja pikkutikka sekä silmällä pidettävät ruisrääkkä, kaakkuri, kalasääksi, tuuli-
haukka, peltopyy, kehrääjä, pikkusieppo ja kaulushaikara.

Matelijoista uhanalaisia ovat rantakäärme ja vaskitsa, joiden ohella myös runsaampi
sisilisko, sammakko, rupikonna ja vesilisko ovat rauhoitettuja. Selkärangattomista
Hauholla esiintyy erittäin uhanalainen viherukonkorento.

Osayleiskaava-alueella sijaitseva Eteläistenjärvi on merkitty valtakunnallisesti arvok-
kaaksi lintuvedeksi ja rajattu suojelumerkinnällä, vaikka kohde on osin menettänyt lin-
tuvesiarvoansa. Vesilinnustossa esiintyvät mm. laulujoutsen, punasotka, nokikana,
sinisorsa ja telkkä. Ruovikossa tavataan ruskosuohaukkaa ja ruokokerttusta ja lähi-
metsissä elää harmaapäätikka.

Tarkkaa tietoa uhanalaisten lajien esiintymisestä osayleiskaava-alueella ei ole.

2 Kohteiden arvotus ja kuvaus

Tutkitut alueet on luokiteltu niiden luonnonsuojelullisen ja maisemallisen arvon mu-
kaisesti kolmeen luokkaan.

A – lain mukaiset tai niihin verrattavat kohteet
B – luonnonsuojelullisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaat kohteet
C – kohteet, joissa jonkin verran luonnonsuojelullista tai maisemallista arvoa
D – kohteet, joissa ei erityistä luonnonsuojelullista tai maisemallista arvoa

Kohteiden kuvaukset sisältävät kohteen nimen ja numeron, mahdollisesti aikaisempia
tietoja alueelta, kohteen kuvauksen ja arvoluokan sekä joissain tapauksissa toimen-
pidesuosituksia. Kohde löytyy kartalta kohteen numeron avulla.
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2.1 Luokka A- lain mukaiset tai niihin verrattavat kohteet

A/ 1 Eteläistenjärven luonnonsuojelualue

Uudessa maakuntakaavaehdotuksessa alue on määritelty maakunnallisesti arvok-
kaaksi luonnonsuojelualueeksi (Eteläistenjärvi SL 95) lähinnä linnustollisen arvonsa
vuoksi.

Kohde on rehevöitymisen myötä osin menettänyt lintuvesiarvoansa. Vesilinnustossa
esiintyvät mm. laulujoutsen, punasotka, nokikana, sinisorsa ja telkkä. Ruovikoissa
viihtyvät ruskosuohaukka ja ruokokerttunen. Lähimetsissä elää myös harmaapäätik-
ka. Linnustollisesti arvokkain osa on Eteläistenjärven lounaispuolinen Pikkujärvi.

Eteläistenjärven suojelualueesta on inventoitu kasvillisuus (Häyhä, T. 13.8.2001)
Hämeen maakuntakaavaa varten. Järven vesikasvillisuus on runsasta ja lajisto ilmen-
tää voimakasta rehevöitymistä. Pääkasvillisuustyypit ovat avovesi, jossa vesikasveja
on niukasti, kelluslehtisten vesikasvien vyöhyke ja matalan veden kortteikko, sekä he-
lofyyttikasvustojen avovesiaukot ja rantaluhdat. Ravinteisten vesien lajeista runsaana
esiintyvät kilpukka, sorsansammal, pikkulimaska, isovesiherne, vesirutto ja pysty-
keiholehti. Rantaluhdat ovat joko suursara-, järviruoko- tai osmankäämivaltaisia tai
niukkavetisimmillä osilla sara-pensasluhtaa. Sikosaaren metsä on lehtomaista kan-
gasta.

A/ 2 Eteläistenjärven länsipuolinen rantaluhdan ja pellon väliin jäävä metsäkaistale

Järventaustan kohdalta Eteläistenjärven rannan ja peltojen väliin jää rehevä metsä-
kaistale, joka on osittain lehtomaista sekametsää, osittain lehtoa. Osa alueesta kuu-
luu Eteläistenjärven suojelualueen laajennusosaan. Puustoa on harvennettu hieman
Järventaustan kohdalla, mutta koko alue on suhteellisen luonnontilainen. Maassa on
siellä täällä lahopuuta, välillä runsaastikin. Lehtimetsässä on paksuja haapoja, kääpiä
ja kolopuita. Alue on potentiaalinen elinympäristö lehtimetsien lajeille ja lahopuuta
vaativille lajeille. Alueen säilyttäminen nykyisenkaltaisena lisää Eteläistenjärven suo-
jelualueen monipuolisuutta ja arvoa. Tämän luontoselvityksen tekijöiden mukaan alue
on verrattavissa metsälain tärkeään elinympäristöön. Lähellä sijaitsee samankaltai-
nen alue, joka kuuluu metsälain erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin.

Rehevän metsän reunassa tavattiin myös
harvinainen haapaperhonen, jonka vankinta
esiintymisaluetta on Kaakkois-Suomi.
Suositus kaavamerkinnäksi suojelualueen ul-
kopuolella: MY
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A/ 3 Peltoaukeilla sijaitsevat puusaarekkeet

Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset
puut ja puuryhmät kuuluvat luonnonsuojelulain
mukaan suojeltuihin luontotyyppeihin. Valtatiellekin
näkyy useita hienoja puusaarekkeita, jotka
sijaitsevat maisemapeltojen keskellä.

A/ 4 Iso kaksihaarainen mänty kylän raitilla

Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut
ja puuryhmät kuuluvat luonnonsuojelulain mukaan
suojeltuihin luontotyyppeihin. Kylän raitilla näkyvällä
paikalla on hieno vanha kaksihaarainen mänty.

2.2 Luokka B – luonnonsuojelullisesti ja/tai maisemallisesti
arvokkaat kohteet

B/ 1 Valtatielle avautuva viljelymaisema

Hämeenlinnasta Eteläisten kylään saavuttaessa valtatien vasemmalle puolelle jäävät
maisemallisesti arvokkaat pellot kaukonäkymineen. Pellot ovat aktiivisessa viljelykäy-
tössä. Peltojen keskellä kohoaa siellä täällä näyttäviä puusaarekkeita, joissa kasvaa
vanhoja komeita mäntyjä ja muutamissa myös puumaista katajaa
(kohde A/ 3 Maisemaa hallitsevat puuryhmät). Peltomaiseman taustalla näkyy monin
paikoin vanha maisemaa mukaileva metsänraja.
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Suuri osa alueesta on varattu maakuntakaavassa mahdollisesti teollisuusrakentami-
selle. Pellot ovat kuitenkin maisema-arvojen ja kyläkuvan takia tärkeitä. Peltojen säi-
lyminen viljelykäytössä on suotavaa. Valtatiehen rajautuvilla pelloilla suositus kaava-
merkinnäksi on MA.

B/ 2 Umpimaan, Hevossillan
alueen ja Sarkkolan pellot

Tämän alueen viljellyt pellot ovat ko-
meita maisemapeltoja. Vaihteleva
metsänraja peltojen taustalla, lievästi
kumpuileva maasto ja tienvarsia ja
ojia reunustava runsas kasvillisuus on
kylän alueen komeimpia maisemia.
Vanhat metsäsaarekkeet ja ojan-
varsikasvillisuus tulisi säilyttää
maiseman ja monimuotoisuuden
takia. Tienvarressa esiintyy runsaana
perinnemaisemille tyypillinen
loppukesän perhoskukka ruusuruoho
ja vaarantunut keltamatara.

Eteläisten kyläkeskustan läheisellä
pellolla suositus kaavamerkinnäksi on
MA. Myös Pikkutien peltomaisema Hevossillanojalta pohjoiseen ja koilliseen on arvo-
kas. Jos osalle peltoalueesta sijoitetaan rakentamista, tulisi alueiden rajalle rakentaa
uusi reunavyöhyke istutuksin.

B/ 3 Kylän keskustan maisemat

Varsinaisen kylän keskustan alueella on siellä täällä, usein uusien rakennusten seas-
sa vanhoja komeita rakennuksia, pihapiirejä ja tiilinavettoja. Maakuntakaavaehdotuk-
sessa Eteläisten kyläalue on merkitty arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Erityisen hieno kohta raitilla on seurantalon seutu kalliomäkineen (kohde B/13) ja
maisemapuineen (kohta A1), jolla on säilynyt hieno monipuolinen kasvisto.

B/ 4 Vuolujoen alkupään tuoreet – kosteat niityt

Tuoreet niityt sijaitsevat rantaluhdista koilliseen ja rajoittuvat peltoihin ja metsään.
Alueen säilyminen nykyisellään lisää Eteläistenjärven suojelualueen arvoa ja moni-
muotoisuutta. Niityt ovat osittain tulvavaikutteisia, tuoreen- ja kostean niityn vaihettu-
mia. Osalla niitystä valtalajina oli niittykasvi ahdekaunokki. Muita lajeja ovat purtojuuri,
vuohenputki, kurjenkello, metsäapila, mesiangervo, suo-ohdake, hiirenvirna, karhun-
putki, niittynätkelmä, lemmikki. Suuri osa niitystä on suurruohoniittyä, joka on usein
joku umpeenkasvun vaihe.

Jäljellä olevilla edustavilla niityillä on keskeinen merkitys perinnebiotooppilajien säily-
miselle. Huomionarvoisia putkilokasveja niityillä ovat muun muassa ahdekaunokki,
vaarantunut keltamatara ja laitamilla kasvava purtojuuri.
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Tuoreilla ja kosteilla niityillä rehevyys- ja kosteusolot saavat aikaan sen, että um-
peenkasvu on aika nopeaa. Niittyä täytyy hoitaa, jotta se välttyy umpeenkasvulta ja
säilyttää monimuotoisuutensa. Kostea niitty oli perhosten suosiossa. Erityisesti joka
toinen vuosi yleisiä tesmaperhosia (oikea kuva) oli paljon, samoin meillä yleisiä ho-
peatäpliä (vasen kuva). Suositus kaavamerkinnäksi: MY tai MA

.

B/ 5 Eteläistenjärven eteläkärki ja Lianoja

Eteläisten järven eteläosan rantaluhdat ja Lianojan suu kuuluvat suojelualueeseen.
Lianojan suuta ympäröi tiheä lehtipuuvaltainen metsä. Järven läheisyydessä Lianojan
penkereillä kasvaa lähinnä Länsi-Suomen rehevillä lintujärvillä tavattavaa sarjarimpiä,
joka on suurimmassa osassa Suomea harvinainen ja kasvupaikoillaan niukka. Muita
kasveja ovat yleisehkö käenkukka, kurjenjalka, vehka, ranta-alpi ja purtojuuri. Liano-
jan ympäristössä tavattiin paljon perhosia ja neidonkorentoja. Lianojan penkereiden
ojanvarsipuusto tulisi säilyttää koko ojan varrella. Suositus kaavamerkinnäksi suoje-
lualueen ulkopuolella: MY

B/ 6 Anderskallio

Anderskallio sijaitsee aivan asutuksen tuntu-
massa ja alue ei ole aivan luonnontilainen. An-
derskallio on kuitenkin paikallisesti hieno koh-
de, jossa kasvaa kuusivaltaista sekametsää ja
kenttäkerroksessa kasvaa useita lehtomaisen
kankaan lajeja. Pohjakerroksen lajistoa ovat
lillukka, sudenmarja, kallioimarre, mesimarja,
kalliokielo, käenkaali, oravanmarja, rauhoitettu
sinivuokko, taikinamarja, kielo, valkovuokko ja
nuokkuhelmikkä.

Suositus: ei rakentamista

B/ 7 Harhanmäki

Harhanmäki on ympäristöään huomattavasti korkeampi kalliomäki. Varsinaisia kallio-
paljastumia ei ole, mutta laella on muutamia komeita isoja kiviä. Puusto on aikoinaan
varovaisesti hakattu ja nyt paikalla kasvaa valoisa kuusivaltainen lehtomainen seka-
metsä. Harhanmäellä kasvaa Etelä- ja Keski-Suomen kuivahkoilla paikoilla harvinai-
sena tavattava häränsilmä. Muuta lajistoa ovat metsämansikka, kielo, lillukka, met-
sämaitikka, kurjenkello, lillukka, kallioimarre ja kalliokielo. Suositus: ei rakentamista
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B/ 8 Tyrsoja

Ennen Andersmaata Kesoon menevän tien alit-
taa Tyrsoja. Tyrsoja on kaivettu oja, mutta kas-
villisuudeltaan ja ulkonäöltään jokseenkin luon-
nontilaisen kaltainen ja siksi säilyttämisen
arvoinen. Kesontien eteläpuolen metsät
rajoittuvat osittain monimuotoisuuden kannalta
tärkeisiin kosteisiin niittyihin.

B/ 9 Hevossillanoja ja läheiset pellot

Eteläistentieltä avautuu laajoja kaukonäkymiä vanhojen viljeltyjen peltoaukeiden yli
Eteläistenjärven suuntaan ja valtatielle päin. Myös Eteläistenjärven suojelualueeseen
kaakkoispuolella rajoittuva pelto on viljelykäytössä. Tien alittaa Hevossillanoja jonka
ojanvarsipuusto tulisi säilyttää. Tienvarsikasvillisuus on monipuolista ja kaunista. Jos
osalle peltoalueesta sijoitetaan rakentamista, tulisi alueiden rajalle rakentaa uusi reu-
navyöhyke istutuksin.

B/ 10 Tienpientareet

Eteläistenkylän itä-länsi-suunnassa hal-
kaisevan Pikkutien varressa esiintyy rehevää
lajistoa muun muassa perinnebiotooppien
lajeista ruusuruoho, ja vaarantunut laji
keltamatara. Muuta lajistoa tyypilliset
tienpiennarkasvit horsma, mesiangervo,
ohdakkeet, hiirenvirna, kissankello, apilat ja
päivänkakkara. Suositellaan, että tienvarsi-
kasvusto säilytetään ja otetaan huomioon
esimerkiksi kevyenliikenteen väyliä
rakennettaessa. Niitto tulisi suorittaa kerran ke-
sässä vasta kukinnan loputtua.

Pikkutien varressa talon vieressä lähellä Ete-
läistentien risteystä kasvaa yleensä vanhasta
asutuksesta kertova tummatulikukka. Tien
vastakkaisella puolella tienpientareen ja pihan
rajalla kasvaa osittain luontaisesti ja osittain kylvettynä perinteisiä niittykukkia kuten
päivänkakkaraa, peltosauramoa, ruiskaunokkia, nurmikohokkia ja harvinaista vuori-
munkkia.

Myös Eteläistentien tienpiennarkasvillisuus on hyvin monipuolista. Kaava-alueen
pohjoisosassa Rajalan-Taulian tienvarressa kasvaa myös taantumassa oleva silmällä
pidettävä ketoneilikka. Neilikka kasvaa kaavaa rajaavan tien ulkoreunalla.
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B/ 11 Vanha kuusikuja

Valtatie 10:ltä kulkee Murthuhdin tielle vanha
kuusikuja ja sitä ympäröi suhteellisen
luonnontilainen metsä. Kuja lähimetsineen on
säilyttämisen arvoinen.

B/ 12 Rehevä kalliomäki

Seurantaloa vastapäätä on rehevä kaunis
kalliokohouma, jolla kasvaa paksuja lehtipuita.
Kalliomäki näkyy hienona kohteena tielle ja on
hyvä säilyttää sellaisenaan.

B/ 13 Mäki vanhoine mäntyineen

Umpimaan peltoja vastapäätä Pikkutien toi-
sella puolella on mäennyppylä, jolla kasvaa
vanhoja hienoja käkkärämäntyjä, lehtipuita,
katajaa ja taikinamarjaa. Mäki kannattaa säi-
lyttää sellaisenaan.
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2.3 Luokka C – kohteet, joissa jonkin verran
luonnonsuojelullista tai maisemallista arvoa

C/ 1 Putkiston alue

Maisema on kaunis Putkistontien puoliväliin asti. Putkiston kauniin pihan ja tilan rajaa
tiehen komea pitkä tammirivi. Kaavan ulkopuolelle jäävällä tien vasemmalla puolella
on paljon kauniita vanhoja kumpuilevia hakamaita, joista osalla laidunnetaan edelleen
ja osa alkaa kasvaa umpeen.

C/ 2 Metsäkulmantien varsi

Metsäkulmantien varren maasto on loivasti kumpuilevaa. Tien eteläpuolella on tuoret-
ta kuusivaltaista kangasta ja tien pohjoispuolella tuoretta kuusivaltaista sekametsää.
Maisematila on aika suljettu. Ennen Andersmaata tien alittaa Tyrsoja (kohta B/ 9).
Metsäkulmantien eteläpuolen metsät osittain rajoittuvat monimuotoisuuden kannalta
tärkeisiin kosteisiin niittyihin. Eteläisten kyläkeskuksesta Kesoon päin johtavan Met-
säkulmantien ympäristöä on suunniteltu maakuntakaavassa asumiselle. Alue sovel-
tuu maiseman ja luonnon puolesta rakentamiselle. Tienvarsipuustoa on hyvä säilyttää
ja rakennuspaikat rajata niin että niityt (kohde B/ 4) säilyvät.

C/ 3 Viirikiven ja Hevossillanojan välinen alue

Viirikiven alueella Eteläistenjärven rannassa
on kyläläisten järjestämä matonpesupaikka,
leikkikenttä ja grillikatos. Toimintapistettä
rajaa pohjoisreunalla metsänraja. Viirikiven
alueen läheisyydessä on uusia rakennuk-
sia. Maakuntakaavassa aluetta on kaavailtu
asuinkäyttöön noin Hevossillanojalle asti.
Alue soveltuu maisemansa puolesta ra-
kentamiseen, jos uudisrakennukset sijoite-
taan niin että maiseman piirteet huomioi-
daan.

Kyläläisten toimintapisteen ympärillä on
laaja ruohokenttä ja sinne on istutettu
muutamia puita. Eteläistenjärven rantaa ja
kylän perinteisiä maisemia ajatellen alueelle
voitaisiin ruohikon sijasta kylvää luonnon-
kukkaniitty. Se houkuttelisi perhosia ja mai-
semoisi aluetta.

C/ 4 Murron takametsä Suttenhaan luoteispuolella

Murron takametsässä on tuoretta sekametsää ja osittain myös lehtomaista kangasta.
Suttenhaan luoteispuolen lähde on kuivunut ilmeisesti osin lähialueilla suoritettujen
hakkuiden ja ojituksien seurauksena. Murron peltojen ympäröimä metsä on rehevää
lehtomaista sekametsää. Alueelle ei kohdistu rakentamispaineita. Maiseman ja luon-
non puolesta alue soveltuu rakentamiselle.
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Maastokäynnillä ei käyty lähteellä asti. Tieto lähteen kuivumisesta on saatu Hämeen
metsäkeskuksesta.

2.4 Luokka D – kohteet, joissa ei erityistä luonnonsuojelullista
tai maisemallista arvoa

D/ 1 Taulian alue

Taulian tilan lähistöllä on rehevännäköistä sekametsää ja peltoihin rajautuu havumet-
sä. Maisematila on tavanomaisen näköistä ja aika tasaista. Taulian tien varressa kaa-
va-alueeseen rajautuvan tien pientareella kasvaa silmällä pidettävän ketoneilikan
kasvusto.

D/ 2 Mutastenmäki

Valtatie 10 rajautuu rehevään kuusivaltaiseen sekametsään Mutastenmäen kohdalla.
Mutastenmäen tien vasemmalla puolella kasvaa matalaa ja tiheää lehtipuutaimikkoa
ja tien oikealla puolella kuusivaltaista sekametsää. Tienvarsikasvusto on runsasta ja
monipuolista. Mutastenmäki soveltuu rakentamiselle. Maakuntakaavassa alueelle ei
ole tehty suunnitelmia. Valtatie 10:een rajautuva sekametsäkaistale olisi hyvä säilyt-
tää.

D/ 3 Suttenhaka

Suttenhaan metsät on avohakattu suurelta osin, eikä alueella kasva taimikkoa. Alue
on tasaista maastoa. Sopii periaatteessa hyvin rakentamiselle. Asumista ajatellen
alue ei ole tällä hetkellä kovin viihtyisää, koska maisema on hyvin avoin ja yksitoik-
koinen, eikä aluetta reunusta puuryhmät tai muuttuvat maastonmuodot.

D/ 4 Teilinmäen ja Isoahon alue

Teilinmäki on suurilta osin hakattu ja alu-
eella kasvaa tavanomaista pioneerilajistoa
kuten horsmaa, metsälauhaa ja lehtipuiden
taimia. Muutamia mäntyjä on jätetty sie-
menpuuasentoon. Aivan mäen lakiosa on
jätetty hakkaamatta ja maassa on jonkin
verran lahopuuta. Muuten Murthuhdintien
läheiset metsät Teilinmäen ympäristössä
ovat tiheää, nuorta koivikkoa.
Murthuhdintietä ajettaessa Teilinmäelle
päin, on tienvieressä muutamia jätekasoja
ja vanhaa metalliromua. Valtatie 10:ltä
kulkee Murthuhdin tielle vanha säilyttämisen arvoinen kuusikuja (kohta B/ 12).

Isoahon alueella kasvaa kuusivaltaista sekametsää. Isoahon tien päässä on asutusta
ja mökkejä. Teilinmäen - Isoahon aluetta on suunniteltu maakuntakaavassa teolli-
suusrakentamiselle. Maiseman ja luonnonarvojen puolesta alue soveltuu rakentami-
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selle. Valtatie rajautuu Teilinmäen ja Isoahon kohdalla on rehevään sekametsään.
Kaistale metsää olisi hyvä säilyttää valtatien reunassa jos alue rakennetaan.

D/ 5 Ahola

Putkistontieltä Aholaan tultaessa tien vasemman puolen hakamaat loppuvat ja mai-
sematila pelkistyy. Aholan läheisiin peltoihin rajautuvaa metsää on hakattu.

D/ 6 Ahonkorven ympäristö

Ahonkorven tien varren metsät ovat
tuoretta kuusivaltaista sekametsää ja
Ahonkorvesta luoteeseen metsä vaihettuu
tuoreesta -lehtomaisesta sekametsästä
havumetsäksi. Pohjakasvillisuudessa
kasvaa muun muassa vanamoa,
puolukkaa, metsämaitikkaa ja
pikkulaukkua. Ahonkorven pellon ja
Murthuhdin tilan välinen metsä on hakattu.

Yhteenveto

Maastotöissä keskityttiin alueisiin, joille kohdistuu rakennuspaineita ja siksi esimerkik-
si Eteläistenjärven suojelualueeseen kuuluvia rantoja ja luhtia ei erityisesti tarkasteltu.
Maastossa käytiin tarkastamassa myös alueet, joilla voitiin odottaa olevan erityisiä
luonto- tai maisema-arvoja, kuten kalliopaljastumat, rantaniityt ja ojat.

Eteläistenkylän alueella ei juurikaan ole luonnontilaisia metsiä ja suuri osa viljavam-
masta maasta on viljelykäytössä. Tarkastetuilta alueilta löytyi kuitenkin arvokkaita
pienialaisia luontokohteita (A- ja B-kohteet) ja arvokkaita näkymiä.

Eteläistenkylän osayleiskaava-alueen arvokkainta luontoa ja maisemaa on perintei-
nen hämäläinen viljelymaisema loivasti kumpuilevine peltoineen ja metsäsaarekkei-
neen, Eteläistenjärven lounaispuolinen lehto- ja sekametsä järeine haapoineen ja ko-
lopuineen, rantaluhdat ja tuoreet niityt sekä voimakkaasti kukkivat tienpientareet.
Myös kylän vanhat talot pihapiireineen ovat komeita.

Eteläistenjärvi on määritelty maakuntakaavaehdotuksessa maakunnallisesti arvok-
kaaksi luonnonsuojelualueeksi (Eteläistenjärvi SL 95) lähinnä linnustollisen arvonsa
vuoksi. Suojelualueeseen kuuluu lähinnä vesialueet ja niihin rajautuvat luhdat. Suoje-
lualueeseen rajautuu kuitenkin arvokkaita luontokohteita, kuten Vuolujoen alkupään
tuoreet – kosteat niityt (kohde B/ 4) sekä Eteläistenjärven länsipuolinen rantaluhdan
ja pellon väliin jäävä metsäkaistale (kohde A/ 2). Myös Häyhä on ehdottanut raportis-
saan Pikkujärven luoteispuolen lehtometsän (osayleiskaava-alueen ulkopuolella) si-
sällyttämistä Eteläistenjärven suojelualueeseen. Maankäyttöä näillä Eteläistenjärven
suojelualueeseen rajautuvilla alueilla tulee rajoittaa.
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Tienvarsikasvien runsaus ja monipuolisuus Eteläisten vanhoilla teillä oli silmäänpistä-
vää (esim. vaarantunut keltamatara sekä muut kellokasvit, perinnemaisemien kasvi
ruusuruoho, silmällä pidettävä ketoneilikka). Hauhon Eteläisten kylää voisi kutsua
esimerkiksi ”niittykukkien, perhosten ja metsäsaarekkeiden kyläksi”. Näitä kylän luon-
non ja maiseman ominaispiirteitä käyttää hyväksi kylää kehitettäessä. Esimerkiksi
Eteläisten kyläyhdistys voisi pohtia näiden vahvuuksien esiintuomista kylän kehitystä
suunniteltaessa.

Eteläisten kylän tienvarsimaisema on säilyttänyt maaseutumaisen luonteensa. Kylä-
kuvaa ajatellen olisi hyödyllistä, että valtatielle avautuva perinteinen peltomaisema
säilyy nykyisellään eikä aluetta varata rakentamiselle. Teollisuusrakentamista voisi
ohjata luonto- ja maisema-arvojen puolesta sen sijaan kaava-alueen itäosaan Teilin-
mäen, Isoahon ja Mutastenmäen moreenimaille.

Maakuntakaavassa ehdotetaan rakennettavaksi kylän keskustan kiertävää ohikulku-
tietä Hauhon suuntaan. Tien rakentaminen maisemapeltojen keskelle ja uusien ra-
kennuskeskittymien läheisyyteen on maisemallisesti huono vaihtoehto.

Osa Eteläisten uusista asuinrakennuksista ei sijaitse perinteisillä rakennuspaikoilla.
Puiden istuttaminen asuntojen edustalle auttaisi rakennusten sulautumista maise-
maan. Uudet rakennukset olisi hyvä sijoittaa maiseman reunakohtiin tai metsän si-
sään. Asutus olisi tärkeää sijoittaa maiseman rajavyöhykkeiden reunaan tai istuttaa
puustoa uusien rakennusten läheisyyteen.
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