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Heinolan luoteisosassa, Nelostien molem-
min puolin, sijaitsee merkittävä vanho-
jen metsien suojelualueiden keskittymä. 
Läheiset metsäkohteet tukevat toisiaan 
verkostona ja parantavat vanhoista metsis-
tä riippuvaisten lajien elinmahdollisuuksia. 
Metsä linnuston ystävälle alueet ovat oikea 
aarreaitta!

T ämä MAALI-kohde muodostuu viides-
tä osa-alueesta, jotka sijaitsevat Heinolassa 
Nuoramoisten rekisterikylässä. Jaetun kylän 

pääosa löytyy Sysmän kunnasta, joten sekaannuk-
sen välttämiseksi MAALI-kohdetta kutsutaan nimel-
lä Vahteriston vanhat metsät.

Laajin osa-alue on Mäyrävuoret (kartalla n:o 1), 
jossa voi vielä kokea Päijät-Hämeessä harvinaista 
erämaisuutta: Metsät ovat luonnontilaisen kaltaisia, 
alueella ei ole lainkaan metsäautoteitä ja lukuisat pie-
net suot ovat ojittamattomia. Mäyrävuorilla on usei-
ta luonnontilaisia lampia, jotka on luokiteltu arvok-
kaiksi pienvesiksi. Mäyrävuoret on vanhojen metsien 
suojeluohjelman kohde ja Natura 2000 -alue. MAA-

Vahteriston vanhat metsät

LI-rajaus on näitä laajempi (146 ha). Pieni osa aluees-
ta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Toinen osa-alue on Vitsajärven vanha metsä (n:o 
2) Alimmaisen ja Keskimmäisen Vitsajärven välissä 
aivan Nelostien länsireunalla. Natura 2000 -alue on 
hieman pienempi kuin MAALI-rajaus (18 ha). Alueel-
ta löytyy mäntyvaltaisia kallioita sekä vanhaa kuu-
sikkoa ja sekametsää.

Kolmas osa-alue (n:o 3) sijaitsee Nelostien itäpuo-
lella, Kortelammesta laskevan Kartanonojan molem-
min puolin. Vanhojen metsien suojeluohjelman ja 
Natura 2000 -alueen rajaukset poikkeavat hieman 
toisistaan. MAALI-rajauksen pinta-ala on lähes 56 
ha ja pääosa siitä on nykyisin luonnon suojelualuetta. 

MV

Pyy on vanhan met-
sän tyyppilajeja. SS
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Alueella on edustavan vanhan metsän lisäksi luon-
nontilainen räme.

Edellisestä Kortelammen osa-alueesta hieman poh-
joiseen päin sijaitsevaan neljänteen osa-alueeseen on 
yhdistetty Linnusvuoren vanha metsä ja sen itäpuo-
linen Eskonojan luonnon suojelualue. Myös Linnus-
vuoren alue on vanhojen metsien suojeluohjelmassa 
ja Natura 2000 -aluetta. MAALI-rajauksen pinta-ala 
on lähes 56 ha. Linnusvuoren laella on näyttävää 
männikköä, mutta rinteillä metsät ovat kuusivaltai-
sia.

Viides ja pohjoisin osa-alue on Janatintaipaleen 
luonnonsuojelualue Nelostien itäreunalla, lähellä 
Heinolan ja Sysmän välistä rajaa. Kohteen pinta-ala 
on noin 27 ha. Tällä osa-alueella on myös puustol-
taan nuorempia kuvioita.

Linnusto
Vahteriston vanhoissa metsissä on tavattu pesivänä 
tai reviirillä melkeinpä kaikki metsälintulajit, jotka 
ylipäätään esiintyvät Päijät-Hämeessä. Lajien vuotui-
sessa esiintymisessä on toki vaihtelua, eikä esimerkik-
si kaikkia petolintuja ilmeisesti tavata säännöllisesti.

Jokaisen osa-alueen peruslinnustoon kuuluvat 
muun muassa pyy, palokärki, peukaloinen, kuloras-
tas, sirittäjä, tiltaltti, hömö- ja töyhtötiainen, puukii-

pijä ja punatulkku. Pienimmällä osa-alueella eli Vitsa-
järven vanhassa metsässä aivan kaikkia näitä lajeja ei 
välttämättä tapaa pesivänä joka vuosi.

Metsoon saattaa useimmin törmätä Mäyrävuorten 
metsissä sekä Kortelammen ja Linnusvuoren osa-alu-
eilla. Kehrääjän voi kuulla Mäyrävuorten kallioilla ja 
on lajista tehty havainto Linnusvuorellakin. Pohjan-
tikan voi tavata kaikilla osa-alueilla, jos vain malt-
taa kuunnella lajin hiljaista koputtelua. Idänuunilintu 
löytyy todennäköisimmin Mäyrävuorilta tai Linnus-
vuorelta, mutta pikkusieppo bongarin kannattaa 
suunnata Kortelammen osa-alueelle, jossa on useina 
vuosina laulanut kaksi tai kolmekin koirasta.

Mäyrävuorten alueella on useita lampia, joilla voi 
tavata kaakkurin, laulujoutsenen, telkän, sinisorsan, 
tavin tai metsäviklon.

Saapumisohje ja retkeily
Seuraavassa on ajo-ohje jokaiselle osa-alueelle eteläs-
tä eli Heinolan Lusista päin. Lähtöpisteenä on kohta, 
jossa Nelostie ja Viitostie erkanevat toisistaan. Suun-
ta on Jyväskylään päin eli Nelostietä pohjoiseen.

MÄYRÄVUORET Ajetaan Jyväskylän suuntaan noin 3 
km. Vasemmalle kääntyy Makkaramäentie, jota aje-
taan 550 m ja käännytään vasemmalle Niementiel-
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le. Ajetaan sitä pitkin 4,6 km, jolloin Mäyrävuorten 
alueen kaakkoisin osa on tien vasemmalla puolella. 
Huom! Niementie päättyy yksityisiin piha-alueisiin, 
joiden rauhaa ei tule häiritä. Auto on pysäköitävä 
niin, ettei se haittaa tiellä liikkumista.

VITSAJÄRVI Jyväskylän suuntaan ajetaan 4,8 km. 
Käännytään vasemmalle Puola-Aho-nimiselle tiel-
le, jota ajetaan hieman yli 400 m. Käänny oikealle ja 
olet perillä – tämä tie kulkee kohteen läpi. Huom! Tie 
vie talon pihaan. Ethän aiheuta häiriötä asukkaille tai 
pysäköi autoa niin, että se haittaa tiellä liikkumista.

KORTELAMPI Jyväskylän suuntaan ajetaan 5,1 km. 
Käännytään oikealle Lamminmäki-nimiselle tielle. 
Ajetaan tätä 600 m ja käännytään oikealle nimettö-
mälle metsäautotielle. Ajetaan metsätietä 700 m, jol-
loin kohteen lounaisosa on tien vasemmalla puolella.

LINNUSVUORI Jyväskylän suuntaan ajetaan 7,5 km. 
Käännytään oikealle Janatinmäentielle ja heti 350 
metrin päästä uudelleen oikealle Punakallio-nimiselle 
tielle. Ajetaan tätä noin 1,9 km ja käännytään vasem-
malle nimettömälle metsäautotielle. Ajetaan metsätien 
päähän saakka, jossa on masto. Kohteen viivasuora 
raja on heti maston länsipuolella. Eskonojan luon-
nonsuojelualue on mastosta noin 200 m koilliseen.

JANATINTAIPALEEN luonnonsuojelualue Jyväskylän 
suuntaan ajetaan 10,7 km. Kohde on välittömästi 

Autopaikat

Mäyrävuori: N 6798460 E 446035 ja N 61° 18,992’ E 25° 59,530’

Vitsajärvi: N 6799810 E 448329 ja N 61° 19,737’ E 26° 02,078’

Kortelampi: N 6800709 E 449401 ja N 61° 20,230’  E 26° 03,264’

Linnusvuori: N 6803233 E 450036 ja N 61° 21,594’  E 26° 03,936’

Janatintaipale: N 6806200 E 449292 ja N 61° 23,186’  E 26° 03,053’

TYYPPILAJIT Pyy, teeri, metso, hiirihaukka, varpuspöllö, kehrääjä, 
harmaapäätikka, pohjantikka, kulorastas, idänuunilintu, pikkusieppo

MUITA LAJEJA Kaakkuri, lehtopöllö, käenpiika, pikkutikka, val-
koselkätikka, pyrstötiainen, töyhtötiainen, hömötiainen, pähkinähak-
ki, järripeippo

valtatien itäpuolella. Pysäköinti valtatien pientareelle 
ei ole sallittua, vaan autolle on etsittävä paikka lähis-
töltä. Jos ajat vielä 700 m Jyväskylän suuntaan, kään-
tyy vasemmalle Pitkärannantie. Sen varrelle voi pysä-
köidä, kunhan ei haittaa tien käyttämistä.

Vahteriston vanhan metsän alueilla liikkuminen edel-
lyttää maastokelpoisuutta ja tarkemman maasto-
kartan käyttämistä. Suunnistaminen on ainakin laa-
jemmilla kohteilla välttämätöntä, sillä alueilla ei ole 
merkittyjä polkureittejä tai opasteita.

Sirittäjä. PK
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