
Kaupungin omistamat luonnonsuojelualueet 

Kangasalan kaupungin omistamat seitsemän luonnonsuojelualuetta ovat hyvin erilaisia 
sekä luonteeltaan että rauhoitusperusteiltaan. Suojelualueet, joita ovat Pähkinäkallion 
pähkinäpensaslehto, Suoramanjärven rinnelehto, Isolukon lukkoalue ja Laikkolannokan 
perinnebiotooppi, Hietalahdenjalopuumetsikkö, Lemposen lehto sekä Hanhiluponkorpi 
toimivat näyteikkunoina kaupungin luontoon. Näillä alueilla on mahdollisuus tutustua 
Kangasalan lähiluonnon edustavimpiin kohteisiin. 

Pähkinäkallio 

Pähkinäkallio on noin 4,7 hehtaarin 
suuruinen vaihtelevassa 
kalliomaastossa sijaitseva rehevä 
lehtoalue. Suoramalla 
teollisuusalueen ja 
moottoriliikennetien välissä 
sijaitsevan alueen rauhoituspäätös 
on päivätty 14.9.1972. Kaupunki 
omistaa alueesta suurimman osan. 

Pähkinäkallio on monipuolinen ja 
mielenkiintoinen luontokohde. 
Pienellä alueella kasvillisuus vaihtuu 
rehevästä pähkinälehdosta kuivaksi 
kalliokatajikoksi ja kalliojyrkänteiksi. 
Rauhoituksen tarkoituksena on ollut 
turvata erikoinen lehtokasvillisuus 
asutusalueen tuntumassa ja säilyttää 
alue erämaatuntuisena sekä 
maisemallisesti ehyenä ja kauniina. 

Alue on keskeisestä sijainnistaan 
huolimatta melko tuntematon. 
Pähkinäkalliolla risteilee hajanainen 
polkuverkosto ja alueen kiertää 
viitteellinen luontopolku. 

Laikkolannokka 

Laikkolannokka on vajaan hehtaarin 
kokoinen maisemallisesti arvokas 
kalliokatajikko ja kallioketo Kirkkojärven 
rannalla. Alueen rauhoituspäätös on päivätty 
14.2.1979. Laikkolannokka on Pirkanmaan 
perinnebiotooppiluokituksessa määritelty 
paikallisesti arvokkaaksi.  

Alue on ennen ollut laidunmaata ja 
perimätiedon mukaan kalliota on käytetty 



kyläläisten kokoontumispaikkana. Katajaketo 
on vuosien saatossa päässyt kasvamaan 
umpeen. Tilanne tulee kuitenkin 
korjaantumaan, sillä säännöllistä hoitoa 
vaativan alueen peruskunnostus on aloitettu 
talkoovoimin kesällä 2001. 

Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku sivuaa 
Laikkolannokan kalliokatajikkoa. 

Isolukko 

Isolukon lukkoalueeseen kuuluu kaksi eri 
aikoina rauhoitettua toisiinsa liittyvää 
luonnonsuojelualuetta. Pikkulukoksi kutsuttu 
alue on rauhoitettu 12.8.1980 päivätyllä 
päätöksellä. 15.7.1987 päivätyllä päätöksellä 
on rauhoitettu noin 20 hehtaarin alue, johon 
Isolukko kolmen pienemmän supan kanssa 
kuuluu.  

Rauhoituspäätösten mukaan alue on 
pinnanmuodostukseltaan ja maisemiltaan 
vaihteleva sekä ulkoilun kannalta tärkeä, joten 
sen rauhoitus edistää huomattavaa yleistä 
etua. Isolukon lukkoalueella voikin tutustua 
sekä jääkauden jättämiin jälkiin että 
harjuluonnon, erityisesti suppien, 
mielenkiintoiseen kasvillisuuteen. Isolukko on 
Kangasalan laajin ja Punamultalukon jälkeen 
syvin suppa.  

Kirkkoharju, jolla rauhoitusalue sijaitsee, on 
merkittävä osa kunnan virkistysalueverkostoa 
ja alueelle on kunnan ylläpitämien 
ulkoilureittien lisäksi muodostunut tiheä 
polkuverkosto. Lukkoalueella kulkee lisäksi 
koulujen käyttämä luontopolku. 

 

 

 

 

 

 



Suoramanjärven lehto  

Rauhoitettu alue on 1,36 hehtaarin 
kokoinen osa valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvasta 
Suoramanjärven länsi- ja eteläpuolella 
sijaitsevasta Suoramanjärven lehdosta. 
Lehtoalueen edustavin osa on valtion 
omistuksessa ja se jää rauhoitusalueen 
ulkopuolelle. Kaupungin omistaman 
osuuden rauhoituspäätös on päivätty 
12.1.1989. 

Kokonaisuutena lehto on edustava ja 
rauhoituspäätöksen mukaan sen 
rauhoituksella on lehtojen suojelun 
kannalta valtakunnallista merkitystä. 
Rauhoitettu alue on pääasiassa tuoretta 
kuusivaltaista rinnelehtoa, jonka alaosa 
on kosteaa hieskoivun ja 
mesiangervojen luonnehtimaa 
suurruoholehtoa. Alueen läpi kulkee 
suosittu lenkkeilypolku. 

Hietalahden jalopuumetsikkö 

Hietalahden lehto on noin 1,1 ha 
kokoinen jaloista lehtipuista koostunut 
jalopuumetsikkö, joka on rauhoitettu 
14.3.2013. Kaupunki omistaa alueesta 
suurimman osan. 

Metsikön kaikkineen noin 80 jalopuusta 
pääosa on lehmuksia, jotka kasvavat 
alueella ryhmittäin. Lehmusten lisäksi 
metsikössä kasvaa myös joitakin 
vaahteroita. Jalopuumetsikön puusto on 
monipuolinen sekä puulajistonsa että 
ikärakenteensa osalta. Arvokkaimmilla 
alueilla on myös kuolevia tai lahoja 
jalopuita. 

Lemposen lehto 

Lemposen lehto on Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden 
suojelukohde, joka on rauhoitettu 
19.12.2017. Suojelualueen pinta-ala on 
noin 5,5 ha. 



Alueella on puustoltaan monilajinen, 
iäkäs ja rakenteeltaan monipuolinen 
sekä muulta kasvillisuudeltaan edustava 
ja arvokas lehto. Alueella on runsaasti 
eri-ikäistä lahopuustoa. Osa alueesta on 
ollut aiemmin laidunalueena. 

Alueen läheisyydessä kulkee 
monipuolinen virkistys- ja polkuverkosto. 

Hanhiluponkorpi 

Hanhiluponkorpi on Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden 
suojelukohde, joka on rauhoitettu 
19.12.2017. Suojelu-alueen pinta-ala on 
noin 2,2 ha. 

Alue on vähäpuustoinen osa suurempaa 
korpialuetta. Keskellä aluetta on pieni 
luonnontilainen vesialue. 

 
Kangasalan kaupungin omistamat luonnonsuojelualueet ovat kaikki luonteeltaan tai 
sijainniltaan sellaisia, että ne vaativat jatkuvaa kunnossapitoa. Kaupunki laatii kaikille 
omistamillaan mailla oleville luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden 
mukaisesti alueita hoidetaan.  
 


