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Hirvijärvenkallion ja Vastamäen lähekkäi-
set vanhat metsät ovat arvokas osa laajaa 
Päijänteen itäpuolista metsämannerta. 
Rauhallisia retkimaastoja etsivä linturetkei-
lijä löytää täältä mielimaisemansa ja sen 
keskellä elävät erämaalinnut.

H yvän vanhan metsän tunnuspiirteisiin kuulu-
vat lahopuut, pökkelöt ja maapuut ovat Hir-
vijärvenkalliolla paikoin runsaita. Alueella on 

tuoreiden kankaiden lisäksi lehtomaisia metsiä, Vas-
tamäessä myös lehtoja. Hirvijärvenkallion itäreunas-
sa on komea rotkolaakso. Puusto on sekametsää, 
jossa kuusten tummuutta keventävät sekapuina kas-
vavat koivut, haavat ja raidat. Vastamäessä on myös 
umpeenkasvaneita lehtipuuvaltaisia niittyjä.

Monipuolisen metsälinnuston lisäksi metsissä on 
paljon muita luontoarvoja. Edustavat luonnontilai-
set luontotyypit ovat sinällään merkittäviä ja sieltä 
on löydetty harvinaisia kääpiä ja jäkäliä. Hirvijärven-
kallio on luonnonsuojelualue ja kumpikin metsäalue 
kuuluu Natura-ohjelmaan. Kovin lähellä ei ole mui-
ta laajoja tai laajahkoja metsäluonnon suojelualueita. 
Laajalla metsäalueella on ainakin toistaiseksi myös 
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muutama muu varttunut hakkaamaton metsä.
MAALI-luokkaan alueet nousivat vanhan met-

sän lajeilla, rajaukset noudattelevat pääosin Natu-
ra-aluetta.

Linnusto
Kaukana helpoista kulkuyhteyksistä ja huonokun-
toisten metsäteiden takana olevat metsäaarteet ovat 
jääneet sivuun lintuharrastajien vakioreiteiltä. Tä-
mänhetkiset lintutiedot Hirvijärvenkallion ja Vas-
tamäen metsistä perustuvat MAALI-hankkeen kar-
toituksiin ja aikoinaan Natura-ohjelmaa varten 
kerättyihin tietoihin. Toivottavasti tulevaisuudessa 
havaintoihin saadaan täydennystä.

Lajistoon kuuluu hyvä joukko vaateliaita metsäla-
jeja metsosta pikkusieppoon. Entistä säännöllisempi 
useita vuosia kattava linturetkeily kartuttaisi lajilis-
taa todennäköisesti esimerkiksi päiväpetolinnuilla ja 
pöllöillä, ehkä myös kehrääjällä.

Retkeily ja saapumisohje
Hirvijärvenkallio ja Vastamäki ovat tyypillisiä van-
han metsän alueita. Rauhallinen liikkuminen ja kuu-
lostelu lyhyin välein on paras menetelmä lintujen löy-

Hirvijärvenkallio ja Vastamäki
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TYYPPILAJEJA Pyy, metso, palokärki, leppälintu, idänuunilintu, 
pikkusieppo, puukiipijä

MUITA LAJEJA Teeri, varpuspöllö, viirupöllö, harmaapäätikka, 
pohjantikka, sirittäjä

tämiseen. Helppokulkuisia polkuja ei alueella ole. 
Hirvijärvenkallion luonnonsuojelualueen ja Vasta-
mäen länsireunoihin tulee metsätiet.

Sysmän lounaisosassa sijaitseville metsäalueille 
pääsee Yskeläntietä, joka kääntyy itään Asikkalan 
ja Sysmän väliseltä seututieltä (314) Karilanmaalla. 
Asikkalan keskustasta on tien risteykseen 24,5 km, 
Sysmän keskustasta 19,9 km. Yskeläntie on osa met-
sätieverkkoa ja se voi olla paikoin huonokuntoinen. 
Pyöräily metsätietä pitkin on paras vaihtoehto tul-
la alueelle. Seututieltä on matkaa Hirvijärvenkallion 
luonnonsuojelualueelle vajaat 6 km, Vastamäkeen 
noin 6,6 km.

Reitti kohteille: Karilanmaa, Yskeläntien pohjoi-
sempi risteys – itään Yskeläntie 150 m – vasemmalle 
Yskeläntie 90 m – loivasti oikealle edelleen Yskelän-
tie 1,8 km – loivasti vasemmalle 920 m – vasemmal-
le 280 m – oikealle Voltterin metsätie 400 m – risteys, 
josta oikealle 2,3 km Hirvijärvenkallion luonnonsuo-
jelualueen rajalle. Vastamäkeen pääsee puolestaan 
jatkamalla em. risteyksestä suoraan vasenta tietä seu-
raavaa reittiä: – 1,1 km risteykseen, josta jatketaan 
suoraan 670 m – risteys, oikealle 1,1 km – risteys, jos-
ta 80 m Vastamäen metsäalueen länsinurkkaan.

Autopaikat
(Huom! pääsy voi olla vaikeaa teiden huonon kunnon takia)
Hirvijärvenkallio: N 6803444 E 429836 ja N 61° 21,520’ E 25° 41,271’
Vastamäki: N 6804751 E 431193 ja N 61° 22,239’ E 25° 42,764’
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