
POHJANLEPAKKO (Eptesicus nilssonii)
Kenkiänlahti on suosittu saalistuspaikka lepakoiden, kuten 
pohjanlepakon ja vesisiipan keskuudessa. Lepakot pesi-
vät todennäköisesti Lopen puolella, mutta liik kuvat ranto-
ja pitkin saalistaessaan usein Kenkiänlahdelle, jonne tuuli 
kuljettaa runsaasti hyönteisiä ja jonka saaret tarjoavat le-
pakoille suojaa. Kuva: Benjam Pöntinen

KUIKKA (Gavia arctica)
Kuikan elinympäristöä ovat suuret selkävedet ja kirkkaat, 
karuhkot järvet. Uhaksi on muodostunut rantarakentami-
nen sekä muunlainen häirintä, mm. juhannus on kuikalle 
kriittistä aikaa. Myös vesien säännöstelyllä on vaikutusta. 
Kuikka pesii aivan rantaviivalla ja vedenpinnan noustessa 
pesät uhkaavat usein hukkua. Kuva: Kari Hirvo

KALLIOIMARRE (Polypodium vulgare)
Kalliokasveja kutsutaan perifyyteiksi, Suoraan kallioon 
kiinnittyvät jäkälät tai sammalet ovat puolestaan litofyyt-
tejä. Kallioimarteiden lehdet kestävät hyvin lämpötilavaih-
teluita. Ne talvehtivat pakkaskauden ja toipuvat pitkistä-
kin kuivista kausista, vaikka saattavat näyttää jo kuolleilta. 
Kuva: Gérard Leveslin

Lisätietoja: Riihimäen kaupunki p. 019 758 4000 (vaihde) • www.riihimaki.fi

TERVETULOA

Hirvijärven uimarannalle ja tutustumaan järven 
monimuotoiseen luontoon. Olet nyt Hirvijärven 
koillisnurkalla Kenkiänlahden pohjukan rannalla, 
joka on alueen jylhintä osaa. Hirvijärvi on pääosin 
Riihimäen alueella, mutta ulottuu myös Hyvinkään 
sekä Lopen kuntien alueelle.

SYVÄ HELMI
Hirvijärvi on ekologiselta luokituksel-
taan hyvälaatuinen järvi. Hirvijärven 
pinta-ala on yli 4 km² ja se on Riihimä-
en suurin järvi. Rantaviivaa järvellä on 
yli 13 km.

Hirvijärvi on myös melko syvä järvi, sy-
vimmillään 30 metriä. Yhtenäisen ison 
altaan lisäksi järvessä on erillinen Ken-
kiänlahti. 

KYNSISAMMALPATJA
Aluskasvillisuutta hallitsevat mustik-
ka, erilaiset ruohot ja saniaiset kuten 
oravanmarja, käenkaali eli ketunleipä, 
metsätähti ja metsäimarre. 

Alimpana vihertävät yhtenäisenä pat-
jana seinä- ja kynsisammalet. Puus-
ton valtalajina on kuusi, seassa kasvaa 
lehtipuita: haapaa, pihlajaa, harmaa-
leppää ja rauduskoivua.

KERTTUSTEN KOTI
Hirvijärvessä on runsaasti vesi-
kasveja, jotka muodostavat pai-
koin selväpiirteisiä ja yhtenäisiä 
kasvustoja. Kasvustot tulevat nä-
kyviin pitkin kesää, parhaimmillaan 
ne ovat elokuussa.

Näkyvimpiä vesikasveja ovat ilmaver-
soiset ruokokasvit. Joukko eläinlajeja 
on erikoistunut elämään vain ruo- 
ikossa. Lintulajeista tähän ryh-
mään kuuluvat kerttuset.

HIRVIJÄRVEN LUONTO

Kenkiänlahden ranta-alue edustaa 
pääasiassa tuoretta kangasmet-
sää, tiheän kuusikon ja monipuo-
lisen lehtipuuston vuorotellessa 
ympäröivässä maastossa. 

Itäinen Koterinkallio nousee Hir-
vijärven pinnasta jopa 20 metrin 
korkeuteen, tuoden viereisen kal-
lion kanssa hyvin esiin alueen kor-
keuserot.

     JOKAMIES

Luonnossakulkijan on tunnettava oikeutensa  

lisäksi myös velvollisuutensa ja vastuunsa.

Jokamies saa:

• Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa 
muualla kuin pihamaalla sekä sellaisilla pelloilla, 
niityillä ja istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta 
vahingoittua.

• Oleskella tilapäisesti, esimerkiksi telttailla, riittä-
vän etäällä asumuksesta siellä, missä liikkuminen 
on sallittua.

• Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia.

• Uida, veneillä ja kulkea jäällä.

Jokamies ei saa:
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä tai poikasia.

• Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kui-
vunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta 
tms. toisen maalta.

• Tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa 
tarvetta.

• Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian 
lähelle asumuksia tai meluamalla.

• Roskata ympäristöä.

• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maan-
omistajan lupaa.

• Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

TUNNUSPIIRTEITÄ

SÄÄKSI (Pandion haliaetus) 
Petolinnun siipien kärkiväli on 

152–167 cm. Naaras on  
koirasta isompi. 
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